


 ميحرلا نمحرلا هللا مشب

 نيعتسن هبو



 لب « ىذدس مهكرتي مو ايندلا هذه يف رشبلا دجوأ يذلا هللدمحلا

 نيرشبم السر مط لسرأف «ميقتسملا طارصلا ىلإ يداه ا هليبس مهل نيب

 بتكلا مهعم لزنأو ءركنملا نع مهنوهنيو فورعملاب مهنورمأي نيرذنمو
 . لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي.الثل قيرطلا مهل رينت يتلا

 هفلك يلا ةنامألا غلب يذلا دمحم قلخلا ديس ىلع ىلاعت هللا لصو

 ءاهرابنك اهليل ءاضيبلا ةجحملا ىلع مهكرت ىتح هتمأل حصنو اهم هللا

 ىلعو ءايلعلا يه هللا ةملك تناك ىتح داهجلا قح هللا ليبس يف دهاجو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ

 ل ###

 لوسر لاق امك نآرقلا مولع اهفرشأو مولعلا لجأ نإف دعبو
 هجرخأ «هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ()يراخبلا مامإلا

 د د

 )١( مقر باب نآرقلا لئاضف باتك ,.يراخبلا حيحص  5١مقر ثيدح 59 5١.

 تت”



 قعمب ًاريسفت هو ارم هرسفيو هريسفَي ع ءيشلا رّسف لاقي ,.فشكلاو

 . (''ىطغملا فشك رسفلاو ,هنابأ

 بابسأو هتاءارق نايب نم كلذ هبلطتي امو .هنم دارملا نايبو ميركلا

 هقلطمو هماعو هصاخو ,هخوسنمو هخسانو هبءاشتمو همكحمو هلوزن

 ,250هنم دوصقملا نيبي امم كلذ ريغ ىلإ . هرسفمو هلمجمو ةذيقمو

 امك كلذب هرمأ العو لج هللا نأل همالكب ىلاعت هللا دارأ امم مهيلع يفخ

 مهلعلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو » ىلاعت هلوق يف
 ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ ام كلذ نمف (45/لحنلا) # نو ركفتي

 ملو اونمآ نيذلا © تلزنامل * لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللادبع

 لاق ام اوعمست ملأ ,كرشلا وه امنإ كلذ سيل :لاق ؟هسفن ملظي ال انيأ

  ميظع ملظل كرشلا نإ لب رش ال ينباي ف ظعيرومو هنا ات
 .©17(20/نامقل)

 يف هب دارملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا محل نيبف اهلك يصاعملا لمشي

 . (رسف ةدام) برعلا ناسل )١(

 . 174/7 يطويسلل ناقتإلا ١48/7 - ١45 يشكرزلل ناهربلا (؟)

 #33 مقر ثيدح 05 مقر باب ناميإلا

 كل 1 كك



 هنيب امل ىرحخأ ةلثمأ ةلاسرلا هذه يف يتأيسو . هللاب كرشلا ةيآلا

 . ىلاعت هللا باتك نم هباحصأل  ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 ملعت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ فكع دقو

 يف ةقداصلا ةبغرلا ىلع ةبترتم ةقيقد ةسارد هتساردو ىلاعت هللا باتك

 نبا مامإلا جرخ أ امك ,ةيهلإلا فيلاكتلا نم نآرقلا يف ءاج امب لمعلا

 : لاق يزورملا قيقش نب نسحلا نب ىلع نب دمحم انثدح : لاق ريرج

 نع شمعألا انثدح لاق دقاو نب نيسحلا انثدح : لوقي يبأ تعمس

 ( ”نبب لمعلاو نهيناعم فرعي ىتح نهزواجي
 هدانسإف ("ضعب نم مهضعب عمس دق تاقث رثألا اذه لاجرو

 . حيحص اذه ىلع

 تايآ ضعب لوزن نم نوديفتسي كلذ بناج ىلإ ةباحصلا ناكو

 عئاقو وأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ هجوت ةلئسأ ىلع ةباجإ نآرقلا

 ىلع ةباحصلل انيعم كلذ ناكف ءاهيف هللا مكح نيبي نآرق اهيف لزني

 لوزنلا بابسأ لقن حبصأو تايالا كلت نم العو لج هللا دارم مهف

 )١( يربطلا ريسفت ١/70
 ءملاع ةقث وهو ,يدسألا ةملس نب قيقش لئاو وبأ وه دوعسم نبا نع يوري يذلا قيقش (؟)

 بيرسقت رظنأ) ةعامجلا هل جرخأ دقو «نيمرضخملا نم وهف ةيلهاجلا نم نينس عبس كردأ

 بيذهتلا ١/ ”501فشاكلاو 5 مقر 7/١١ اذه لاجر ةيقب يف رظناو (77051 مقر

 .ةلاسرلا هذه نم (05)و (17)و (60) مقر ثيدحلا يف دانسإلا
 .(169 مقر 751/4 بيذهتلا بيذبت) ضعب نم مهضعب عامس يف ًاضيأ رظناو

 هد ©



 نباو ةعبرألا ء ءافلخلا مهو ةرشع ةباحصلا نم ريسفتلاب رهتش ما لقو

 يرام يموت بو تال نب ديزو بصك نب يلو سامح نب او دوعسم

 كاد ون قالا ع راو با أ نب يلع مهنم هنع ىور

 © ههتافو مدقت كلذ يف ببسلا

 يبأ نب يلع مه ةعبرأ ةرشعلا ءالؤه نم ريسفتلا يف نورثكملاو

 هللا يضر سابع نب هللادبعو بعك نب يبأو دوعسم نب هللادبعو بلاط

 ني

 ةذبن اهيف ركذأ ةزجوم ةمحرت ةمدقملا هذه يف ركذأ نأ بسانملا نم نأ

 ءاملع نيب هريسفت راشتناو هيف سانلا مالكو هملعو هتايح نع ةريسي

 سابع نبا ةمجرت

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 :هدلوم

 هللا لوسرو نينس ثالش ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةمركملا ةكم يف دلو

 .حيحصلا ىلع بعشلا يف مشاه ينب عم روصحم ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( ناقتإلا 5//181.



 نبا هححصو ريسلا لهأ عطق كلذبو : رجح نبا ظفاحلالاق

 ونبو تدلو » : لاق هنأ سابع نبا نع حيحص دنسب دروأو ءريلا دبع

 ىلا بعشلا يف مشاه

 نع يكملا يجنزلا دلاخ نب ملسم لاق :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ىلص هللا لوسر ناك امل :لاق سابع نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يبأ ءاج بعشلا يف ملسو هيلع هللا

 هللا لعل :لاقف لمح ىلع تلمتشا دق لضفلا مأ ىرأ دمحم اي هل لاقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يب قأ ينتدلو املف : لاق ,مكنيعأ رقي نأ
 هكنح ادحأ ملعن الف : دهاجم لاق .هقيرب ينكنحف ةقرخ يف انأو ملسو

 .©هريغ هقيرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :هتايح

 لخد دق مالسإلا ناك ثيح مالسإلا ىلع ةمركملا ةكم يفأشن

 ينثدحو :قاحسإ نبا لاق امك همأ تملسأو هوبأ ملسأف هيبأ تيب

 سابع نبا ىلوم ةمركع نع سابع نب هللاديبع نب هللا دبع نب نيسح
 ًامالغ تنك : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلوم عفار وبأ لاق لاق

 رظناو ,ناذعتسالا باتك نم نيسمخلاو يداحلا بابلا حرش يف 40/١١ يرابلا حتف )١(

 .537/7”7 باعيتسالا ١497/7 ةباغلا دسأو ,2”م مقر 57/7 نايعألا تايفو

 5960/4 ةيابنلاو ةيادبلا (؟)
 بيرقتلا) ماهوألا ريثك قودص هيقف :رجح نبا ظفاحلا هيف لاق يجنزلا دلاخ نب ملسمو

 (١٠ا94 مقر 60/7

 ظفاحلا هيف لاق دهاجم نع ريسفتلا يوار يكملا حيجن يبأ نب هللادبع وه حيجن يأ نباو

 19٠( مقر 405/١ بيرقتلا) سلد امبرو ردقلاب يمر ةقث : رجح نبأ

 (15) مقر ثيدحلا يف هتمجرت رظنا) تبث ةقث وهو سابع نبا ذيملت ريج نبا وه دهاجيو
 . ةلاسرلا هذه نم



 ملسأف تيبلا لهأ انلخد دق مالسإلا ناكو بلطملادبع نب سابعلل

 هموق باه سابعلا ناكو ءتملسأو لضفلا مأ تملسأو سابعلا

 ردب ةوزغ نع ربخلا ركذ مث . . . همالسإ متكي ناكو مهفالخ هركيو

 (")هعم هلمع امو بهل يبأ مامأ نيملسملا راصتناب راشبتسالا هراهظإو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ايقتلاف ةكم حتف ليبق هيب أ عم رجاه مث

 فئاطلاو نينح ةوزغو حتفلا دهشف ةكم حتفل مداق وهو ةفحجلاب ملسو

 . همزالو ملسو هيلع هللا لص يبتلا بحصو

 ًامارتها هيف لذبو هرغص ذنم ملعلا بلط ىلع سابع نبا صرح

 رجاه امدعب ملسو هيلع هللا لص يبنلا مز الف ًايظع ًادهجو ًاريبك
 همادقإ يف رثأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم هتبارقل ناكو ءهنع ذخأو

 ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ نوك كلذ ىلع هعجش امك هتمز الم ىلع

 ناكوأ .ةيلالحلا ثراسأا تنب ىربكلا ةبابل لضفلا مأ يه همأق ٠ هتلاح

 7 نا لعل ملسو هيلع لا لص الل لوس

ناكر ماسي هيلع هللا ىلص ينل مغ ز ثواحلا تب م
 هللا لص يبنلا 

 مان :لاق مل امش من مش «تامكو عبرا لصق هل لإ اج م

 ءاملعلا ةفعض سابع نب هللاديبع نب هللادبع نب نيسحلاو 788/17 ماشه نبا ةريس )١(
 771١/١(. فشاكلاو ١7/1١ بيرقتلا رظنا)
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 هنيمي نع ينلعجف هراسي نع تمقف ماق مث  اههبشت ةملك وأ - مّيلعلا
 وأ - هطيطغ تعمس ىتح مان مث نيتعكر ىلص مث تاعكر سمح ىلصف
 .20) (ةالصلا ىلإ جرخ مث  هطيطخ

 لازي ال وهو سابع نبا صرح ىلع ةحضاو ةلالد لدي لثملا اذهفا
 علطي ال امم هتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاوحأ ةفرعم ىلع امالغ

 دق ًاملع بستكيل ةليللا كلت مونلا هنيع مرح ثيح سانلا رئاس هيلغ
 .دعب |ميف سانلا هنع لأسي نأ عيطتسي ال

 هللا باتك نع مهأسي مهنع هللا يضر ةباحصلا ءاملع مزال مث

 لمح ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم هوظفح امو ىلاعت
 . مهملع رثكأ

 امب يلابي الو ملعلا نع مهلأسيل مهرود يف مهيلإ بهذي ناكو
 هجرخأ ام كلذ ةلثمأ نمو «ةقشم وأ بعت نم كلذ ليبس يف هضرتعي
 نع مزاح نب ريرج انثدح نوراه نب ديزي انربخأ :لاق يمرادلا مامإلا

 لوسر يفوت امل :لاق سابع نبا نع ةمركع نع ميكح نب ىلعي
 لأسنلف مله نالف اي :راصنألا نم لجرل تلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ًابجعاو :لاقف ريثك مويلا مهنإف ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ
 باحصأ نم سانلا يفو كيلإ نوجاتحي سانلا ىرتأ سابع نبا اي كل
 ,ةلأسملا ىلع تلبقأو كلذ كرتف «ىرت نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ىلع يئادر دسوتأف لئاق وهو هيتآف لجرلا نع ثيدحلا ينغلبيل ناك نإف

 مع نباي :لوقيف يناريف جرخيف بارتلا يهجو ىلع حيرلا يفستف هباب

 سم ىلصف» هلوقو /1١17. مقر ثيدح ١ مقر باب ملعلا باتتك يراخبلا حيحص )١(
 يح مدا *وكو رع يح د فلا ةنس ىنعي (نيتعكر دم هلوقو رتولاو ليللا ةالص ةيقب ىنعي «تاعكر
 7١7/١. يرابلا حتف رجح نبا ظفاحلا

 هه



 نأ قحأ انأ :لوقأف !كيتآف يلإ تلسرأ الأ ؟كب ءاج ام هللا لوسر

 عمتجا دقو ينآر ىتح لجرلا يقبف لاق ثيدحلا نع هلأسأف كيتآ

 . )ينم لقعأ ىتفلا اذه ناك :لاقف يلع سانلا

 ةباد باكرب ةرم ذخأ هنأ ىتح ملعلا هبلط يف ًاعضاوتم ناكو

 هللا ىلص هللا لوسر مع نباي حنت :هل لاقف هنع هللا يضر تباث نب ديز

 . انثاملعو انئاربكب لعفن اذكه انإ :لاقف ملسو هيلع

 . "2 يقهيبلا هجرخأ

 ام الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم ذخأي ال ناكو

 ثيدح نم ملسم مامإلا هجرخأ ام هتبثت ةلثمأ نمو .هتحص نم تبثت

 لعجف  بعك نب ريشب ينعي - سابع نبا ىلإ اذه ءاج : لاق سواط
 ,هثدح مث .هلداعف اذكو اذك ثيدحل دع : سابع نبا هل لاقف هثدحي

 تفرعأ يردأ ام :هل لاقف .هلداعف اذكو اذك ثيدحل دع :هل لاقف

 لاقف ؟اذه تفرعو هلك يثيدح تركنأ مأ ؟اذه تركنأو هلك يثيدح

 )١( ةمدقملا يمرادلا ننس ١51/1١

 ص رظنأ) دباع نقتم ةقث نوراه نب ديزيو  7١5نب ديز نب مزاح نب ريرجو - 4 مقر
 نم وهو هظفح نم ثدح اذإ ماهوأ هلو فعض ةداتق نع هثيدح يف .ةقث يدزألا هللا دبع

 هطالتخا دعب ثدحي مل نكل طلتخا امدعب ةئامو نيعبس ةنس تام .ةسداسلا ةقبطلا

 بيرقتلا) ١/١77 مقر 01( '

 ةقث ءالولاب يفقثلا يكملا ميكح نب ىلعيو -

 مقر ثيدحلا رظنأ - تبث ةقث سابع نبا ىلوم ةمركعو )6(.
 بيذهت رظنأ) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو ١١/ 401بيذهت ءالال4 مقر

 ل (مزاح نب ريرج ةمجرت لامكلا ٠05
 اذه ىلعف ثيدحلا اذه يف مهو مزاح نب ريرج نم رهظي ملو تاقث هلاجرو لضتم هدانسإف

 .احيحص نوكي

 .تياث نب ديز لوق حيجرت باب ضئارفلا باتك 7١١/5 ىربكلا نئسلا (؟)
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 مل ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحن انك انإ : سابع نبا هل

 ثيدحلا انكرت لولذلاو بعصلا سانلا بكر اللف هيلع بذكي نكي
 , 20هنع

 يلعو رمع مه ةباحصلا ءاملع نم ةثالث نع ذخألا نم رثكأ دقو

 نم سابع نبا ملع ةماع :رمعم لاق مهنع هللا يضر بعك نب يبأو
 .2©"”بعك نب يبأو يلعو رمع نم : ةثالث

 :هل ملسو هيلع هللا لص يبنلا ءاعد

 ةقيقدلا يناعملا ىلع هصوغو هكاردإو همهف ةوق بابسأ نم ناكو
 ىلص يبنلا ءاعد بابلألا ووذ اهيف راحي يتلا تالكشملل هلح ةعرسو

 اذه يف تيور دقو «ليوأتلاب ملعلاو نيدلا يف هقفلاب هل ملسو هيلع هللا

 نافع انثدح لاق دمحأ مامإلا هجرخأ ام اهنم «ةريثك تاياور ىنعملا

 نب ديعس نع ميثخ نب نامثع نب هللادبع انثدح ةملس نب دامح انثدح

 تيب يف ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ريبج
 هللا لوسراي : ةنوميم تلاقف لاق «ليللا نم اءوضو هل تعضوف ةنوميم

 هملعو نيدلا يف ههقف مهللا :لاقف سابع نب هللادبع اذه كل عضو

 . ”7ليوأتلا

 ٠7 مقر ءافعضلا نع ةياورلا نع يبنلا باب ةمدقملا ملسم حيحص 211(

 )١( ةيابنلاو ةيادبلا 7987/4 .

 مالو للا5 58/١ دمحأ دنسم (1)

 نباوه نافعو «قودص وهف ميثخ نب نامثع نب هللادبع ادع ام تاقث دانسإلا لاجرو

 .(١١)1(7١9)و (١١1)و )١59( مقر ثيدحلا رظنأ .يلهابلا ملسم

-1١١- 



 .7©2هلثم ركذو سابع نبا نع

 يف هظفلو ءارصتخم يذمرتلاو ملسمو يراخبلا مامإلا هجرخأو

 هملع هللا» اهضعب يفو «نيدلا ينههقف مهللا» تاياورلا ضعب

 .0©2(ةمكحلا هملع مهللا» اهضعب يفو «باتكلا

 هللا لص يبنلا نأ سابع نبا نع يذمرتلا ا جرخأ "0

 .ثيدحلا اذه ا

 نم ةباحصلا مجعم يف يوغبلا جرخأو : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 هبرقيو سابع نبا وعدي رمع ناك : رمع نبا نع ملسأ نب ديز قيرط
 حسمف ًاموي كاعد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر نإ :لوقيو
 .9©(2 (ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا» :لاقو كسأر ىلع

 سابع نبال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد رركت ىلع لدي اذهف
 نبا عضو |(نيح ناك قباسلا ثيدحلا يف درو يذلا ءاعدلا نإ ثيح

 تيب يف ًاليل هب ًاضوتيل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ءاملا سابع

 )١( ريغصلا يناربطلا مجعم ١//١917

 سابع نبا ركذ باب ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ لئاضف باتك يراخبلا حيحص (؟)
 هملع مهللا» ملسو هيلع هللا لص يبنلا لوق باب ملعلا باتك يفو الله5 مقر

 ماصتعالا يفو « 141 ءالخلا دنع ءاملا عضو باب « .ءوضولا باتك يفو ء/ مقر باكا
 . 75107١ مقر هلوأ يف

 ١141 مقر سابع نب هللادبع لئاضف باب .ةباحصلا لئاضف باتك « ملسم حيحص

 .525 4 مقر سابع نب هللادبع بقانم باب بقانملا باتك يذمرتلا ننس
 7875 مقر بقانملا باتك يذمرتلا .نئس (5)

 . 77١/1١ يرابلا حتف (4)

 -١5ا-



 يذلا ثيدحلا امأ .اهنع هللا يضر اهروضحب كلذ ناكو ةنوميم هتلاخ

 حسمي وهو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىأر رمع نأ هيفف يوغبلا هجرخأ
 . ءاعدلا رركت ىلع ليلد اذهف هل وعديو سابع نبا سأر ىلع

 : سابع نبا ملع نم ةلثمأ
 نبا غوبن ىلع ةلادلا ةلثمألا نم ريثكلا ةلاسرلا هذه يف أيس

 ىلع ةلثمألا ضعب انه ركذأسو «عالطالا ةعسو مهفلا يف هقوفتو سابع

 : ةلاسرلا يف ركذ هل دري ملامم كلذ

 نب ديزي نع ةميِذَب نب يلع نع رمعم انريخأ : قازرلا دبع لاق ١

 أي رمع لصحت لجو رمع ىلع مداق : لاق سابع نبا نع مصألا

 لاقف ءاذكو اذك نآرقلا مهنم أرق دق نينمؤملا ريمأ اي : لاقف سانلا نع

 هذه نآرقلا يف اذه مهمري اوعراستي نأ بحأ ام هللاو : سابع نبا

 ىلإ تقلطناف : لاق ! هم : لاق مث ©")رمع ىنربزف : لاق ةعراسملا

 الف ةلزنم لجرلا اذه نم تلزن تنك دق : تلقف ًانيزح ًابتكم يلهأ

 تعجطضاف يلزنم ىلإ تعجرف لاق ؛هسفن نم تطقس دق الإ ينارأ

 ينلبقت يذلا الإ وه امو عجو يب امو يلهأ ةوسن ينداع ىتح يشارف ىلع

 ريمأ بجأ : لاقف لجر يناتأ كلذ ىلع انأ (نيبف : لاق هرمعهب

 مث يديب ذخأف : لام «ينرظتني مئاق وه اذإف تجرخف : لاق .نينمؤملا

 : تليقف لاق ؟ ًافنآ لجرلا لاق امم تهرك يذلا ام : لاقف «يب الخ

 ثيح لزنأو هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ ينإف تأسأ تنك نإ نينمؤملا ريمأاي
 ريمأاي : تلقف .لجرلا لاق امم تهرك يذلاب ىنثدحتل : لاق ,تببحأ

 اومصتخي اوفيحي ام ىتمو اوفيحي ةعراسملا هذه اوعراست ام ىتم نينمؤملا

 )١( ربز ةدام برعلا ناسل  هرهتنا ىنعمب لجرلا ربز نم يترهتنا ىنعمب -

 ها”



 كوبأ هلل : رمع لاقف ءاولتتقي اوفلتخي ام ىتمو اوفلتخي اومصتخي ام ىتمو

 .29 .اهب تئج ىتح سانلا اهمتاكأ تنك دقل

 نأ ةمركع نع بويأ انثدح ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق ١

 مل : لاقف سابع نبا كلذ غلبف مالسإلا نع اودترا ًاسانأ قرح ًايلع

 الا : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نإو ءرانلاب مهقرحأل نكأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل مهلتاق تنكو « هللا باذعب اوبذعت

 : لاقف هنع هللا يضر ًيلع كلذ غلبف  هوتقاف هنيد لدب نمو : ملسو

 )غ0

 اف

 .نآرقلا يف ةموصخلا باب عماجلا باتك ٠١7748 مقر ١١ فنصملا

 ( ةلاسرلا هذه نم ١ مقر ٠١ ص رظنا) تبث ةقثوهو يدزألا دشار نبا وه رمعمو

 مقر 75/7 بيرقتلا  ةسداسلا ةقبطلا نم عيشتلاب يمر ةقث يرزجلا ةميذب نب يلعو
/ 

 نبا وهو فوع وبأ ىئاكبلا ةيواعم ديبع نب مصألا نب ' ديزي وه وخ مصألا نب , ديزيو

 ةثلاثلا ةقبطلا نم ةقثوه تبثي ملو ةيؤر هل : لاقي اهنع هللا يضر نينمؤملا م أ ةنوميم تخأ

 75١7( مقر /775/5 بيرقتلا

 279777 مقر 4/15/!١ فشاكلا رظنا) ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث لاجر ءالؤهف

 . (ةميذب نب يلع ةمجرت لامكلا بيذهت 210١ مقر 5١/1١ بيذهتلا بيذهت

 .ًاحيحص دانسإلا نوكي اذه ىلع ءانبو

 5١17/١ / دمحأ دنسم

 ظفاح ةقث وهو هيلع نباب فورعملا يدسألا ميهاربإ نب ليعامسإ مامإلا وه ليعامسإو
 ظفاح ةقث وهو ينارتخسلا ةميمت يبأ نبا وه بويأو

 تبث ةقث وهو سابع نبا ىلوموه ةمركعو
 ( 7917و 7178/١ بيذهتلا بيذهت رظنأ ) يضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس ٍدقو

 . حيحص اذه ىلع هدانسإف
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 وبأ انثدح لاق رامع نب ةمركع نع قازرلا دبع مامإلا جرخأ

 نينمؤملا ريمأ اي: لعل تلق مهتّدج ىلع راد يف اوناكف ةيرورحلا تلزتعا

 مهفوختأ نإ : لاق مهملكأف موقلا ءالؤه يتأ يلعل ةالصلا نع دربأ

 .ةريهظلا رحن يف نولئاق مهو مهيلع تلخد مث : لاق .ةيناييلا هذه

 نفث اهنأك مهيديأ .مهنم ًاداهتجا دشأ طق رأ مل موق ىلع تلخدف : لاق

 : اولاقف تلخدف : لاق ,دوجسلا راثآ نم ةملعم مههوجوو 20 لبولا

 باحصأ نع مكثدحأ تئج تلق ,؟كب ءاجام . سابع نباي كب ًابحرم

 ,هليوأتب ملعأ مهو يحولا لزن مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تلق : لاق ,هنثدحنل هللاو : مهضعب لاقو هوثدحت ال : مهضعب لاقف

 مكح هنأ نهوأ : اولاق ؟ نه امو تلق : لاق .ًثالث هيلع مقنن : اولاق
 : تلق لاق #20 هلل الإ مكحلا نإ © هللا لاق دقو هللا نيد يف لاجرلا

 هل تلح دقل ًارافك اوناك نعل «منغي ملو بسي ملو لتاقو : اولاق ؟ اذامو

 ؟ اذامو تلق لاق . مهؤامد هيلع تمرح دقل نينمؤم اوناك نئلو مهلاومأ

 ريمأ وهف نينمؤملا ريمأ نكي مل نإف نينمؤملا ريمأ نم هسفن اح : اولاق

 هللا باتك نم مكيلع تأرق نإ متيأرأ : تلق : لاق .نيرفاكلا

 نوركتت الام ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس نم مكتثدحو مكحملا

 ةدام / برعلا ناسل  امهريغو نيتبكرلاك هئاضعأ نم ضرألا ىلع عقي اموه لبإلا نفث )١(
 - نفث

 11/ 24+ /فسوي .21// ماعنألا كف



 نيد يف لاجرلا مكح مكلوق امأ : تلق لاق ,معن : اولاق ؟ نوعجرتأ

 متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأاي 3 لوقي ىلاعت هللا نإف هللا

 ةأرملا يف لاق دقو 2074 مكنم لدع اوذ هب مكحي  هلوق ىلإ - مرح

 نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح اونعباف امهنيب قاقش متفخ نإو 9 اهجوزو
 مهسفنأو مهئامد نقح يف لاجرلا مكحأ هللا. مكدشنأ 4 اهلهأ

 مهللا : اولاق ؟ مهرد عبر اهنمث بنرأ يف مأ قحأ مهنيب تاذ حالصإ

 ؟ هذه نم تجرخأ : لاق ( مهنيب تاذ حالصإو .مهئامد نقح يف لب

 منغي ملو بسي ملو لتاق هنإ مكلوق امإو : لاق .معن مهللا : اولاق
 دقف اهريغ نم نولحتست ام اهنم نولحتست مأ ؟ ةشئاع مكمأ نوبستأ

 نم متجرخو مترفك دقف نينمؤملا مأ تسيل اهنأ متمعز نإو ؟ مترفك

 هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا # لوقي هللا نإ ,مالسإلا
 .متئش |مهتيأ اوراتخاف نيتلالض نيب نوددرتم متنأف "4 مهتاهمأ

 هسفن احم مكلوق امأو : لاق .معن مهللا : اولاق ؟ هذه نم تجرخأ

 موي اشيرق اعد ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نإف نينمؤملا ريمأ نم
 ىضاق ام اذه بتكا » : لاقف اباتك مهغيبو هنيب بتكي نأ ىلع ةيبيدحلا

 نب دمحم ىلع اي بتكا ,ينومتبذك نإو اقح هللا لوسرل ىنإ هللاو : لاقف

 نورشع مهنم عجرف معن مهللا : اولاق ؟ هذه نم تجرخا «هنع هللا

 4ه /ةدئاملا )١(

 */ بازحألا )5

 ب ا ا1طكس



 .«")اولتقف فالآ ةعبرأ مهنم يقبو ًافلأ

 دمحأو يناربطلا هاور : ىمثيملا ظفاحلا لاقو 2"”ىقهيبلا هجرخأو

 .©) حيحصلا لاجر |ملاجرو هضعبب

 : باتكلا لهأ نع ذخألا نم هفقوم

 ديبع ينربخأ لاق يرهزلا ثيدح نم يراخبلا مامإلا جرخأ
 فيك نيملسملا رشعم اي : لاق سابع نب هللا دبع نأ هللا دبع نب هللا

 مكيبن ىلع هللا لزنأ يذلا مكباتكو ءيش نع باتكلا لهأ نولأست

 مكثدح دقو بشي مل اضخت هللاب رابخألا ثدحأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اولاق مهيديأب اوبتكف اوريغو هللا بتك ام اولدب دق باتكلا لهأ نأ هللا

 ملعلا نم مكءاج ام مكابني الوأ .ًاليلق ًانمث هب اورتشيل هللا دنع نم وه

 لزنأ يذلا نع مكلأسي مهنم الجر انيأر ام هللاو الف .مهتلأسم نع

 ,.(؟)مكيلع

  )1١فنصملا ١٠١١/١5 مقر 1851/8

  (35ىربكلا ننسلا ١174/48 لاتقلاب جراوخلا أدبي ال باب يغبلا لهأ لاتق باتك -.

  5١دئاوزلا عمجم 7179/5

 .( 7907١ مقر 715/5 فشاكلا ) برطضمف ريثك يبأ

 .( 507 مقر"

 رح

 يراخبلا حيحص (5)

 5185 مقر ثيدح 74 مقر باب تاداهشلا باتك ١
 ال57 مقر ثيدح 70 مقر باب ماصتعالا باتكو ١

 0571 مقر ثيدح 41 مقر باب ديحوتلا باتكو *' 

 -/ا١ا-



 . 7 يقهيبلاو قازرلا دبع هجرخأو

 لهأ نم ذخأي نكي مل سابع نبا نأ ىلع ليلد رثألا اذه يفو

 نأ روصتي الو .باتكلا لهأ لاؤس نم نيملسملا رذح ثيح باتكلا

 . هلمعي مث ءيش نم رذحي
 هنأ ىلع لومحم اذهف هلاثمأو رابحألا بعك لأسي ناك هنأ تبث اذإو

 ريسفت يف هيلع دمتعي ناك هنأ ىلع ال مهدنعام ىلع عالطالا بحي ناك

 . ىلاعت هللا باتك

 5 ظعولاو ميلعتلا يف هتاداشرإ

 ملعلا نوظفحي اهب يتلا قرطلا ىلإ مهدشريو هذيمالتب متهب ناك

 . مهدعب نم هوغلبي ىتح اديج اظفح

 مامإلا هجرخأ ام نأشلا اذه يف هذيمالتل هاياصو ةلثمأ نمو

 هللا دبع نب بوقعي انثدح نابأ نب ليعامسإ انربخأ : لاق يمرادلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةريغملا بأ نب رفعج انثدح يمقلا
 نآرقلا لثم سيل هنإف مكنم تلفني ال ثيدحلا اذه اوركاذت : لاق

 الو ,.مكنم تلفني ثيدحلا اذه اوركاذت مل نإ مكنإو ظوفحم عومجم

 سمأ تثدح لب .مويلا ثدحأ الف سمأ تثدح مكدحأ نلوقي

 .29©2ادغو مويلا ثدحتلو

 5٠6١0406 مقر 2٠١١09 ١/ مقر /80 قازرلا دبع فنصم 01(

 5/6١ هللا لزنأ امب مكح اذإ مهنيب مكحلا باب دودحلا باتك 7١89/48 ىربكلا نئسلا

 . ةمذلا لهأ ةداهش باب تاداهشلا باتك

 ١//١51. ةمدقملا .ىمرادلا ننس (؟)

 تس ةئنس تام ؛ةعساتلا ةقبطلا نم «ةقثوهو يدزألا قارولا وه نابأ نب ليعامسإو
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 نم يراخبلا مامإلا هجرخأ ام ظعولا يف ةعفانلا هاياصو نمو

 ةرم سانلا ثَّدح : لاق امنع هللا يضر سابع نبا نأ ةمركع ثيدح

 اذه سانلا لمت الو اثالثف ترثكأ نإف نيترمف تيبأ نإف ةعمجلا يف

 صقتف مهثيلح نم ثيدح يف مهو موقلا تأت كنيفلأ ال «نارقلا

 كورمأ اذإف تصنا نكلو مهلمتف مهثيدح مهيلع عطقتف مهيلع

 تدهع ينإف هبنتجاف ءاعدلا نم عجسلا رظناو نوهتشي مهو مهثدحف

 .7©2كلذ الإ نولعفي ال هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ءاعدلا يف عجسلا كرت ينعي « كلذ الإ نولعفي ال ) : هلوقو

 ( كلذ نولعفي ال » يراخبلا مامإلا دانسإب ليعاسإلا ةياور يف ءاجو

 نم ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع تبثام عم اذه ينانتي الو

 .«باسحلا عي رس .باتكلا لزنم مهللا 0( هلوقك ءاعدلا ف عجسلا

 ء عبشت ال سمنو عمدت ال نيع نم كب ذوعأ ) هلوقو ( بازحألا مزاه

 .(005 مقر 519/١ بيذهتلا 2477١ مقر 55/١ بيرقتلا) نيتئامو ةرشع

 (ةلاسرلا هذه نم (77) مقر ثيدحلا رظنأ) مهب قودص يمقلا هللادبع نب بوقعيو

 (57 مقر ثيدحلا رظنأ) مهب قودص وهو يعازخلا يمقلا وه ةريغملا بأ نب رفعجو

 ١١( مقر ثيدحلا رظنأ) تبث ةقث ريبج نب ديعسو
 تبثي مل نكلو مهولاب نامهتم امهو ةريغملا يبأ نب رفعجو يمقلا بوقعي هيف دانسإلا اذهف

 . هفلاخي ام دورو مدعل ثيدحلا اذه يف امههمعهو

 2754/١ بيذسهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 اذه ىلع دانسإلا نوكيف ( يمقلا بوقعي ةمجرت لامكلا بيذهت 0/550١

 .انسح

 ثيدح ٠ مقر ءاعدلا يف عجسلا نم هركي ام باب تاوعدلا باتك ىراخبلا حيحص )١(

 .170/ مقر

 ١8د



 هيف سيلف عجسلا هيف دصقي ملامم هلاثمأو اذه نأل « عشخي ال بلقو

 ,2() فلك َت

 -: هيلع ةياحصلا ءانث

 مهنم رباكألا لوقب ىفتكأسو ريثك سابع نبا ىلع ةباحصلا ءانث

 هللا يضر رمع ناك دقف « همدقتو هلضفل ًانايب هيلع مهئانث يف نأل

 هنع لاقو ,.تالضعملا يف هيلإ عجريو ردب خايشأ عم هلخديو هبرقي هنع

 هل نإف لوهكلا ىتف مكلذ » : : مالغ وهو مهعم هلاخدإ يف بتوع امل

 2 الوقع ًابلقو ًالوئس ًاناسل

 هعم انقلعت ام انكردأ ام كردأ مالغلا اذه نأ ول : لاقو سابع

 2ع
 يشب

 : - ماقف هدنع سابع نبأ ناكو - هنع هللا يضر بعك نب يبأ لاقو

 لوسر هل اعد دقو .امهفو القع ىرأ .ةمألا هذه ريح نوكياذه

 «؟نيدلا يف ههقفي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . 2"2هتنطفو هلقعل قيقر رتس نم بيغلا ىلإ

 )١( يرابلا حتف ١94/11١

 ةلاسرلا هذه نم 5017 ص رظنا (؟)

 ٠١ /4 ةيابنلاو ةيادبلا 57 /» ءالبنلا مالعأ ريس رظنا (*)

 877 / ؟ ةباصإلا (5)

 851 / ؟ ةباصإلا (ه)

0 



 -: سابع نبا ريسفت رداصم

 ًالوأ

 : اعبار

 همزال ثيح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هذخأ ام :

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت نأ ىلإ رجاه نأ ذنم ةمات ةمزالم

 . ملسو

 ملعلا بلط ناك ثيح ريثك وهو ةباحصلا ءالع نع هذخأ ام :

 ءاملع رابك ملع بعوتساف هلاب لغشي يذلا ريبكلا همهوه

 هغلبي نيح ةباحصلا رئاس نم ذخأي ناكام بناج ىلإ ةباحصلا
 هيلع هللا لص هللا لوسر نع ًائيش ظفحي هنأ مهدحأ نع

 . ملسو

 ناك ثيح يلهاجلا رعشلا ًاصوصخو ةيبرعلا ةغللا ىلإ هعوجر :
 لأس يتلا قرزألا نب عفان لئاسم كلذ نمو ءًاريثك هب دهشتسي

 يهو رعشلاب كلذ ىلع دهشتسيو هبيجي ناكف سابع نبا اهنع
 اهركذو يمثيهلا  ظفاحلا ركذ (ى يناربطلا اهجرخأ ةريثك لئاسم

 ةعس كلذ ىلع سابع نبا دعاس دقو .2')ناقتإلا يف ىطويسلا

 . هتركاذ ةوقو هظفح ةعرسو مهمايأو برعلا رعش ىلع هعالطا

 ناكف هايإ هللا هحنم يذلا عيرسلا كاردإلاو بقاثلا مهفلا

 نم هريغ هكردي الام مالكلا دصاقمو يناعملا نم كردي

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا هانع يذلا وه اذهو .ءاملعلا

 تققحت دقو « ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا » هلوقب

 نم ةميظعلا ةورثلا هذه نم سابع نبا هفلخ امب ةوعدلا هذه

 )١( ناقتإلا .*07/> دئاوزلا عمجم 1١/١١١
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 اهب لح يتلا ةريثكلا ىواتفلا نمو اهب درفنا يتلا ريسفتلا رداون
 . سانلا تالكشم

 ظ -: سابع نبا ريسفت ةميق
 ىلص يبنلا ءاعد ةميق ةفرعم نم سابع نبا ريسفت ةميق انل نيبتت

 رباكأ نم هيلع زاح يذلا ميظعلا ءانثلا نمو ًالوأ هل ملسو هيلع هللا

 عوجر نمو «ايناث كلذ دعب ءاملعلا رباكأ نمو مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ةيفخلا نآرقلا يناعمو ريسفتلا تالكشم .يف هيلإ مهدعب نمو ةباحصلا

 . ةلاسرلا هذه يف كلذ ةلثمأ نم قيس اى ءاثلاث

 -: سابع نبا ملع راشتنا

 يف سابع نبا ماقأ ملسو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر يفوت نأ دعب

 ىتح كلذ ىلع رمتساو «ةباحصلا رابك نع ملعلا ذخأي ةرونملا ةنيدملا

 ىلإ ناكو هعم لقتناف قارعلا ىلإ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لقتنا

 ىتح اهيلع ًايلاو لزي ملف ةرصبلا ىلع هالوو ,برحلاو ملسلا يف هبناج
 ثراحلا نب هللا دبع ةرصبلا ىلع فلختساف هنع هللا ىضر ىلع لتق

 نبا ينعي -ريبزلا جرخأو : رجح نبا طفاحلا لاق ءزاجحلا ىلإ ىضمو

 ريمأ وهو ناضمر يف سانلا ىشغي ناك سابع نبا نأ هل دنسب راكب

 .7©2مههقفي ىتح رهشلا يضقني ف ةرصبلا

 سانلا هيلإ لحرو سيردتلل سابع نبا سلج ةمركملا ةكم يفو
 نب سنوي لاقو : ريثك نبا ظفاحلا لاق ,ملعلا بالط هباب ىلع محدزاو

 نبا نم تيأر دقل : لاق حلاص يبأ نع يلاثلا ةزمح وبأ انثدح ريكب

 دقل ءرخفلا هب امل ناكل هب ترخف شيرق عيمج نأ ول اسلجم سابع

 ”767/5؟ ةباصإلا ١١(

 -؟؟-



 نا ردقي دحأ مف قيرطلا مهب قاض ىتح هباب ىلع اوعمتجا سانلا تيأر
 .هباب ىلع مهاكمب هتريخأف هيلع تلخدف : لاق .بهذي نأ الو ءىجي

 لقف جرخأ : لاقو سلجو ًاضوتف : لاق ءًاءوضو يل عض : يل لاقف
 هنم ديرأ امو هفورحو نآرقلا نع لأسي نأ ديري ناك نم : مه

 ةرجحلاو تيبلا اوؤلم ىتح اولخدف مهتنذآف تجرخف : لاق ,.لخديلف

 ,رثكأ وأ هنع اولأس ام لثم مهدازو هنع مهريخأ الإ ءيش نع هولأس اف

 لأسي نأ دارأ نم لقف جرخأ : لاق مث ءاوجرخف .مكتناوخإ : لاق مث

 اولخدف مهتنذآف تجرخف : لاق «لخديلف هقفلاو مارحلاو لالحلا نع

 مهدازو هب مهربخأ الإ ءيش نع هولأس امف ةرجحلاو تيبلا اوؤلم ىتح

 : لقف جرخأ : لاق مث اوجرخف .مكناوخإ : لاق مث ,رثكأ وأ هلثم

 تجرخف «لخديلف اههبشأ امو ضئارفلا نع لأسي نأ ديري ناك نم

 الإ ءيش نع هولأس امف ةرجحلاو تيبلا اوؤلم ىتح اولخدف مهتنذآف

 مث ءاوجرخف «مكناوخإ : لاق مث ,رثكأ وأ هلثم مهدازو مهريخأ

 رعشلاو ةيبرعلا نع لأسي نأ ديري ناك نم : لقف جرخأ : لاق

 اوؤلم ىتح اولخدف مهتنذأاف تجرخف .لخديلف مالكلا نم بيرغلاو

 مث .هلثم مهدازو هب مهربخأ الإ ءيش نع هولأس |مف ةرجحلاو تيبلا

 ترخف اهلك ًاشيرق نأ ولف : حلاص وبأ لاق .اوجرخف مكتاوخإ : لاق

 . 7سانلا نم ٍدحأل اذه لثم تيأر امف «ًارخف ناكل كلذب

 2 هنع هللا ىضر هتافو

 ةفالخلاب عيابي نأ ريبزلا نب هللا دبع هنم بلط ةنسلا هذه يفو «نيتسو

 )١( ةيابنلاو ةيادبلا ٠١77/4
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 ناكو سانلا رمأ عمتجي ىتح ةيفنحلا نب دمحمو وه كلذ يف فقوتف
 ديري امهنم دحاو لكو ريبزلا نبا ةالو عم لاتق يف ناورم نب كلملا دبع

 ىلع ةيفنحلا نب دمحمو سابع نبا رابجإ ريبزلا نبا لواح دقو .ةفالخلا
 تيبلا لآل عيشتلا رهظي ديبع يبأ نب راتخملا ناكو ءامهرصاحو ةعيبلا

 نأ ىلإ فئاطلا يف سابع نبا ىقب دقو فئاطلا ىلإ امهولمحو |مهعم نمو

 .20 ةمألا هذه ينابر تام مويلا : لاقو

 هللا ىلإ نورئاسلا هب ىدتها اماط مجن لفأ هنع هللا ىضر هتوميو

 يقب هملع نكلو .ةيويندلاو ةينيدلا مهتالكشم لح يف هيلإ اوعزنو
 . هاضرأو هنع هللا ىضر هركذ هب نويحيو لايجألا ربع سانلا هلقانتي

 :هذيمالت رهشأ

 رابكلا هذيمالت نم ةثالث سابع نبا نع ريسفتلا ةياورب رهتشأ دقو
 ظافحلا نم ءالؤهو ريبج نب ديعسو ريج نب دهاجمو ةمركع هالوم مه

 .©2سابع نبا نع ةياورلا نم اورثكأ دقو تاقثلا

 نم رثكي مل هنكل ظفاح ةقث وهو يناهيلا سواط أضيأ هنع ىورو
 , ””سابع نبا نع ريسفتلا ةياور

 هنكل هنع ريسفتلا ةياور نم رثكأ دقو يفوعلا ةيطع هنع ىورو
200 ٠ ٠. 

 )١( كالال/م ةيابنلاو ةيادبلا ٠06",

 .(١١)و515(:9)و (5) مقر ثيدحلا يف مهمجارت رظنا (5)
 . ةلاسرلا هذه نم )١9( مقر ثيدحلا يف هتمجرت رظنا (9)

 . ةلاسرلا هذه نم (”5) مقر ثيدحلا يف هتمجرت رظنا (؟)
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 , ةريثك عضاوم يف يفوعلا ريسفت نم ريرج نبا مامإلا جرخأ دقو
 .داهشتسالا ليبس ىلع ةلاسرلا هذه يف هنم ًاضعب تركذو

 سابع نبا قلي مل هنكلو قودص وهو ةحلط يبأ نب يلع هنع ىورو

 اهنم جرخأ ريسفتلا اذه يف ةفيحص هلو 2)دهاجم نم هريسفت ذخأ امنإو
 يتأيس امك سابع نبا نع هقلعي اميف هحيحص يف اريثك يراخبلا مامإلا

 |ك هريسفت يف ريرج نبا اهنم رثكأو «ةلاسرلا هذه نم ةريثك عضاوم يف
 ريسفتلا يف ةفيحص رصمب :دمحأ مامإلا لاقو .دهاوشلا يف اضيأ قأيس

 ناك ام ًادصاق رصم ىلإ لجر اهيف لحرول ةحلط يبأ نب يلع اهاور
 . "9 اريثك

 عطقتم هنأب ةحلط يبأ نب يلع ريسفت يف ءالعلا ضعب نعط دقو
 : كلذ در يف رجح نبا ظفاحلا لاقو «سابع نبا نم عمسي مل ثيح
 .27كلذ يف ريض الف ةقث وهو ةطساولا تفرع نأ دعب

 هنع هتياور نكلو يلالحلا محازم نب كاحضلا هنع ىور نمو

 ةياور كلذ ىلإ مضنا اذإف «هقلي مو هنم كاحضلا عمسي مل ثيح ةفيعض
 نم جرخأ دقو ءرشب فعضل ةفيعضف هنع قور يبأ نع ةرامع نب رشب

 نع ربيوج ةياور نم ناك نإو «متاح يبأ نباو ريرج نبا ةخسنلا هذه

 ريرج نبا جرخي ملو .فعضلا ديدش اربيوج نأل افعض دشأف كاحضلا

 وبأو هيودرم نبا اهجرخأ اهنإ ائيش قيرطلا اذه نم متاح يبأ نبا الو

 . "””يطويسلا كلذ ركذ .نابح نبا خيشلا

 )١( ةلاسرلا هذه نم (7) مقر ثيدحلا يف هتمحرت رظناو 7 مقر 779/17 بيذهتلا بيذهت .

 ) )5ناقتإلا ١88/5.

 ةمجرتو (4) مقر يف ةرامع نب رشبو محازم نب كاحضلا ةمجرت رظناو 189/7 ناقتإلا (*)
 . ةلاسرلا هذه نم (110) مقر يف رييوج
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 نم فيعض وهو ءىاه مأ ىلوم ماذاب حلاص وبأ اضيأ هنع ىورو

 . ©9ةثلاثلا ةقبطلا

 نب ليعامسإ ريبكلا ىّدسلا نييوارلا نيذه نع ريسفتلا جرخأ دقو

م .عيشتلاب يمرو مهب قودص وهو ةميرك يبأ نب نمح رلادبع
 ةقبطلا ن

 . "0ةعبارلا

 ًاريثك ًاريسفت  رضنلا وبأ - يبلكلا بئاسلا نب دمحم جرخأ دقو
 لاق بذكلاب مهتم يبلكلاو «سابع نبا نع اذه حلاص يبأ نع

 وهف حلاص يبأ نع كتثدح ام لك : يبلكلا يل لاق يروثلا نايفس

 نباو ىبحي هكرت يبلكلا رضنلا وبأ : يراخبلا مامإلا لاقو .بذك

 بهاذوه هثيدح كرت ىلع نوعمجم سانلا : متاح وبأ لاقو يدهم

 . هب لغتشيال ثيدحلا

 ةياور كلذ ىلإ مضنا نإف سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا

 .©7يدحاولاو يبلعثلا اهنم

 7١8. مقر ه5 /ا/ ليدعتلاو حرجلا 011(

 ١١7١ مقر 595/1١ لادتعالا نازيم ١. مقر 99/١ بيذهتلا بيرقت )0

 401 مقر 715/1١ لادتعالا نازيم 0١ مقر 7١/١ بيذهتلا بيرقت (6)

 7١7. مقر ١78/9 بيذهتلا بيذب# ءالهال4 مقر 007/7 لادتعالا نازيم (5)

 .7/ 85 لادتعالا نازيم يف هتمجرت رظناو ,.1894/5 ناقتإلا (05)
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 نم سابقملا ريونت» ىمسي سابع نبا ىلإ بوسنم ريسفت دجويو

 نع ريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم قيرط نم وهو («سابع نبا ريسفت

 باتكلا لوأ يف هدانسإ ركذ امك سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا

 بتك نم سوماقلا بحاص يدابأ زوريفلا هعمج دقو .هنم عضاوم يفو

 يبلعثلاك مهريسافت يف قيرطلا اذه اهباحصأ لخدأ يتلا ريسفتلا

 . 20يدحاولاو

 : سابع نبا ريسفت نم نيرسفملا فقوم

 حيحص وه ام هيف سابع نبا ريسفت نأ انل نيبت ضرعلا اذه نم
 . هيلع بوذكم وه ام هيفو فيعض وه ام هيفو هيلإ ةبسنلا

 سابع نبا ريسفت هاجت نورسفملا قرتفا نأ كلذ جئاتن نم ناكو

 :قرف ثالث روثأملاب ريسفتلا نم هريغو

 نم ريثك يف اوعقوف ريسفتلا اذه نم يورام لكب اوذخأ ةقرف

 مهعبت دقو «. قبس امك يدحاولاو يبلعتلا ءالؤه نمو ةعوضوم ا راثآلا

 نبا نع حص ام ةياور ىلع اورصتقا ةقرفو «نيرسفملا ضعب كلذ يف

 مامإلا ءالؤه زربأ نمو هريسفت نم ليلقلا الإ اووري مل نكلو سابع

 . ملسمو يراخبلا

 نيباذكلا نم اهتاور ةرهشل ةعوضوملا ثيداحألا اوبنجت ةقرفو

 رثكأ مه ءالؤهو ةفيعضلاو ةحيحصلا تاياورلا نيب اوطلخ مهنكلو

 )١( عم اللا ءوضلا رظنا  8١/٠١علاطلا ردبلا  .58١1/5بهذلا تارذش 19//1؟١.
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 ءاملع نم سابع نبا ريسفت ضعب اوور نيذلاو متاح يبأ نباو ريرج

 . يقهيبلاو

 زييمت ريغ نم تاياورلا هذه نيرخأتملا نيرسفملا نم ريثك لقن دقو
 تاياورلا فعض نيبي مهضعب نأ الإ دانسإ ريغب اهنولقني انايحأو اهنيب
 نبا ظفاحلاك ماكحألاو دئاقعلا تايآك امهم عوضوملا ناك اذإ ًانايحأ

 نم ىلع ناك روثأملاب ريسفتلا نم هريغب حيحصلا طالتخال ارظنو

 هذبم ذخأي نأ امإ :ةثالث رومأ دحأ كلسي نأ نآرقلا ريسفت ةفرعم ديري

 يف رظن ريغ نم اهفيعض نم اهحيحص ءاملعلا زيمي ل يتلا تاياورلا

 ضعب نوك نم انايحأ هيلع بترتي امل ةروطخ هيف رمأ اذهو اهدانسإ

 لوصأ ضعب ةفلاحمل وأ مهنع هللا يضر ةباحصلا وأ مالسلا مهيلع

 هذه كرتي نأ امإو .تايآلا قايس نع رثألا لولدم دعب وأ ةعيرشلا

 ىلع هتردقم مدعو اهفيعضب اهحيحص طالتخال ارظن اهلك تاياورلا

 ذخأيو «ثحبلا اذه لثمل يفاكلا تقولا رفوت مدع وأ اهنيب زييمتلا

 نع ةيورملا تاياورلا ىلإ رظن ريغ نم نيرسفملا مالك نيب حيجرتلاب

 انثارت نم ةميظع ةورث ليطعت ىلإ يدؤي هنأل ةريبك ةراسخ هيف اذهو

 لاوقأ ىلع نيرسفملا نم نيرخأتملا ءارآ ميدقت هيف نأ اك «يمالسإلا

 دقو ليزنتلاب ًادهع سانلا برقأ ةباحصلاو منع هللا يضر ةباحصلا
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 رمأ اذهو .اهنيب زيميل تاياورلا هذه ديناسأ يف ثحبي نأ امإو

 .ثحبلا اذه لثمل غرفت نم الإ هل ىدصتي ال قاش

 نيرسفملا مامإ وه |بنع هللا يضر سابع نب هللادبع ناك الو

 لغتساو .هنع لوقنلا ترثكو ءاملعلا هريسفتب ىنتعا نآرقلا نامجرتو
 حبصأو هلقي ملام هيلإ اوبسنف هترهش ريسفتلا عمجب نيلغتشملا ضعب
 . هنع اوور ام ضعب يف اومهو نيذلا ءافعضلا ضعب ًاضيأ هريسفت يوري

 امب ًاضيأ كلذ طلتخاو هفيعضب هريسفت حيحص طلتخا اذهبو

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغ ريسفت طلتخا [ى .هلقي مل امم هيلع عضو

 مهممه اوفرص نيذلا ريسفتلا ءاملع سابع نبا ريسفت جرخأ دقو

 نبا مامإلا مهسأر ىلعو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا ريسفت لقنل

 . .يناعنصلا قازرلادبعو متاح يبأ نباو يربطلا ريرج

 . سابع نبا ريسفت نم ًءازجأ ةنسلا ءاملع ضعب جرخأ امك
 : عوضوملا اذه رايتخا ىلع ثعابلا

 «ضعبب هضعب روثأملاب ريسفتلا طالتخا نم هركذ مدقت ام ثدح

 توب مدعل دودرم وه امو .هلئاق ىلإ هتيسن تول هنم لوبقموهام

 ريحتملا ةفقو ميظعلا ثارتلا اذه نم ريثك مامأ ثحابلا فوقوو .كلذ

 ةيتاذلا هتميق . .ةيملعلا هتميق نم ىري امل هنم ةدافتسالا ديري يذلا

 لوسر نع نيغلبملا مهرابتعاب مهنع هللا يضر ةباحصلا ىلإ هتبسن ةميقو

 وهو مهيلإ كلذ ةبسن يف مثإلا نم ىثخي هنكلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 لماعلا نإف مهنع تبثي مل اذإو ؟ال مأ مهنع كلذ تبث له يرديال

 نيغلبملا ةباحصلا لوق نم هنوك وهو دقف دق مالكلا اذه نزو يف مهألا

 . ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نع
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 ذخألا نم نيرسفملا ضعب نم ىرج امو كلذ نم عقو امل ًارظنو

 .تبثي ملامو هنم تبث ام نيب زييمت ريغ نم ةباحصلا نع يور ام لكب

 مهفلا ىلع نآرقلا ريسفت يف ليوعتلاو كلذ نم ريثكل مهضعب حارطاو
 عوضوملا اذه يف مدقأ نأ تيأر .ةيبرعلا ةغللا تالالدو طابنتسالاو

 نم ةدافتسالا نود لوحت يتلا تابوعصلا ليلذت يف ةكراشم ربتعت ةسارد

 .روثأملاب ريسفتلا

 نأآلو هتمجرت يف قبس امك نيرسفملا مامإ وه سابع نبا نأل ًارظنو
 ةساردلا هذه لعجأ نأ تيأر هترهشل ًالالغتسا هريسفت يف رثك عضولا

 . كلذ بلطي نمل هنم ةدافتسالا رسيتت ىتح هريسفت يف

 : ةلاسرلا هذه يف ىلمع

 كلا اوقات بي لأم كل يال عد رس ل

 .بلاغلا يف

 مث .ةنسلا بتك ثكأ نم سابع نبا ريسفت تجرختسا دقو

 هللا ءاش نإ ىلمأو .ةلاسرلا هذه يف هثحبل ريسفتلا اذه ضعب ترتخا

 نم مث ةنسلا بتك ةيقب نم سابع نبا ريسفت ةسارد دعب ايف لمكأ نأ
 .ريسفتلا بتك

 : ةيلاتلا بتكلا ىلع ةلاسرلا هذه يف ترصتقا دقو

 دواد يبأ نئس .«كلام أطوم ءملسم حيحص .يراخبلا حيحص )ا

 دنسم «هجام نبا ننس .يذمرتلا ننس «. ىئاسنلا ننس «يناتسجسلا

 تا”:



 كدنسم . ىمرادلا نكس ءىنطقرادلا نكس . ىعفاشلا كئسم .دوراحلا

 .(يديمحلا

 هتنراقم دعب ةيآلا ريسفت يف سابع نبا نع يورملا رثألا طبض :ًالوأ

 0 ا

 كلذو ناخيشلا هجرخي مل امم ناك اذإ رثألا اذه دانسإ ةسارد :ًايناث

 .دانساإلا لاجر ةمحرتب

 : ةيلاتلا لحارملا ىلع امتشت ةساردلا هذهو

 مهب فيرعتلاو ةاورلا زييمت : ىلوألا

 بلاغلا يف الماك يوارلا نوركذي ال ثيدحلا ءاملع نأ ىلإ ًارظنو

 ءاسلد دعب عيمتسيل هتنويشو يوارلا ذيمالت سردي نأ ثحابلا ىلع نإف

 مكحلا ٍق مهم دتعملا ليدعتلاو حرخجلا ءالع مالك يف رظنلا : ةيناثلا

 ةنسلا بتك نودت نأ لبق ةياورلا دهع اورصاع نيذلا نم ةاورلا ىلع

 ىلع مكحلا يف هيلإ اولصوت ام ةصالخبب ذخألا مث ءلماكلا نيودتلا

 يوارلا
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 نايحألا ضعب يف ًاقفتم سيل ةاورلا يف ءاملعلا ءالؤه مالك ناك امو

 .طسوتي مهضعبو لهاستي مهضعبو مكحلا يف ددشتي مهضعب نأ ذإ
 اذإ همالكب دتعي ال نمت رخآلا ضعبلاو .همالكب دتعي ال نم مهضعبو
 وه اذه ناك امل . .دعابتي انايحأو مهأر براقتي ًانايحأو .«يأرب درفنا

 يوارلا ىلع مكحلا يف لقنأ نأ تيأر ءاملعلا ءالؤه مالك يف عقاولا

 ءاملعلا مالك نيب ةنزاوملا نم نورخأتملا ءاملعلا هيلإ لصوت ام ةصالخ

 . يوارلا ىلع بسانملا مكحلا ءاطعإو نيمدقتملا

 يف رجح نبا ظفاحلا هعدوأ ام ىلع ًالوأ كلذ يف تدمتعا دقو

 ليدعتلاو حرجلا ءاملع مالك صيخلت نم «بيذهتلا بيرقت» هباتك

 «بيرقتلا» ةمدقم يف نيب دقو .«نأشلا اذه ءاملع ىدل مهمكحب دتعملا

 فصو ام لدعأو هيف ليق ام حصأ يوارلا ىلع مكحلا يف ركذ هنأ

 وهو ةاورلا ضعب ىلع مكحب ءاملعلا ءالؤه نم دحاو درفنا اذإو .0"2دهب
 «يوارلا ةمحرت يف كلذ نيبي رجح نبا ظفاحلا نإف همكحب دتعي نمث

 نبا ناكو فيعض ظفاح» يزارلا ديمح نب دمحم ةمحرت يف هلوق لثم

 . (هيف يأرلا نسح نيعم

 ةاورلا ضعب ىلع اومكح نيذلا ءاملعلا مالك يف ًايناث رظنا مث

 ةنسلا بتك ضعب ىلع مهاقيلعت يف وأ مجارتلا بتك يف كلذ اوعدوأو
 . يجرزخلاو يمثيهلاو ريثك نباو يبهذلا ظفاحلاك

 بناج ىلإ ,تاياورلا ىلع عساو عالطا مهل ءاملعلا ءالؤهو
 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع مالك ىلع مهعالطا

 )١( بيذهتلا بيرقت ١/”.
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 ىلإ رظن ريغ نم ليدعتلاو حرجلا ءاملع مالك ىلع عالطالا درجمو
 داقنلا ضعب نأ ذإ ,يوارلا ىلع مكحلا يف يفكي ال ةاورلا تايورم

 هنأب هيلع مكحيف اهيف ءىطخب مل يتلا يوارلا تاياور ىلع ًالثم علطي

 ,هفعضيف اهيف طلغ يتلا ثيداحألا ىلع علطي مهضعبو قودص وأ ةقث

 ةاورلا تاياور نوسردي ملعلا اذه يف نورحبتملا رابكلا ءاملعلاف

 حرجلا نيب يوارلا ىلع مهمكح يف نوعمجيف طلغلا نطاوم نوفرعيو
 نولوقي وأ «ظفحلا ءيسوأ ءىطخي قودص» الشم نولوقيف ليدعتلاو

 لبقيف يوارلا ىلع ءانثلاب ثحابلا عدخني ال ىتح (نالف يف فعض»

 نيب نراقيامنإو هثيداحأ عيمج دريف هيف حدقلاب الو هثيداحأ عيمج

 ديري يذلا ثيدحلا ةمالس نم دكأتي ىتح هريغ تايورمو هتايورم

 . هنع ثحبلا

 طورش نم ًاطرش هرابتعاب دانسإلا لاصتا تابثإ : ةثلاثلا ةلحرملا

 ضعب نم مهضعب ةاورلا عامس يف كلذو نسحلاو حيحصلا ثيدحلا

 لامكلا بيذهتك مجارتلا بتك ىلإ اذه يف تعجر دقو .كلذ تابثإو

 خيراتو يبهذلل فشاكلاو ظافحلا ةركذتو رجح نبال هبيذهتو يرملل

 . بيطخلل دادغب

 هتاور ةجرد ةفرعم ىلع ءانب ثيدحلا ىلع مكحلا : ةعبارلا ةلحرملا
 ءاملعلا همسر يذلا جملا لع ًادامتعاو .هعاطقتا وأ هدانسإ لاصتاو

 . فيعضو نسحو حيحص : ماسقأ

 د"
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 نع طباضلا لدعلا لقنب هدانسإ لصتا ام وه حيحصلا ثيدحلاف

 .200ةلع الو ذوذش ريغ نم دانسإلا ةيابن ىلإ طباضلا لدعلا
 ركذ امدعب هفيرعت يف رجح نبا ظفاحلا لاقف نسحلا ثيدحلا امأ

 نسحلا وهف طبضلا فخ نإف : حيحصلا ثيدحلل قباسلا فيرعتلا

 . 220 هتاذل

 لاصتا نم حيحصلا ثيدحلل طرتشي ام هل طرتشي هنأ اذه ىنعمو

 يوارلا نوكي نأو ةلعلاو ذوذشلا نم ةمالسلاو ةاورلا ةلادعو دانسإلا

 . طبضلا مات نوكي نأ طرتشي ال نكل طبضلاب ًافصتم

 نوكي نأ :هتاذل نسحلا ثيدحلا فيرعت يف يوونلا مامإلا لاقو

 يف هروصقل حيحصلا ةجرد غلبي ملو ةنامألاو قدصلاب اروهشم هيوار

 . ”9اركنم هدرفت دعي نم لاح نع عفترم وهو ناقتإلاو ظفحلا

 يف هنع ربعي ام ىه ةجردلا اذهو .ءافعضلا ةجرد ىلإ كلذ يف لزني

 نبا ظفاحلا ركذ اك هب سأب الوأ قودصب ليدعتلاو حرجلا بتارم
 ثيدحلا بتارم يه يلا ةقثلا بتارم اهلبق ام نإ ثيح «*هرجح

 ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزنو 7١« /حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دييقتلا رظنا )١(

 نبال ثيثحلا ثعابلاو «؟7/يوونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيزدتو 27١ /رجح نبال

 . 779/١ ثيغملا حتف 237١ /ريثك

 . 4٠ /رظنلا ةهزن هحرش عم ركفلا ةبخن (؟)

 .856/يوارلا بيردت (9)

 1/١. بيذهتلا بيرقت (5)

 د”



 ثيدحلاو هف نسحلا ثيدحلا طورش نم طرش لتخا اذإف

 .21)ةريثك عاونأ وهو فيعضلا

 يتنثا ىلإ اهمسقو ,لاجرلا ىلع مكحلا يف ءاملعلا مالك نم اهصلختسا

 . ةبترم ةرشع

 :بتارملا امأف :لاق

 . مهفرشل كلذب حرصاف ةباحصلا :اهوأف

 ةفصلا ريركتب وأ سانلا قثوأك لعفأب امإ هحدم دكأ نم : ةيناثلا

 . ظفاح ةقثك ىنعم وأ ةقث ةقثك ًاظفل

 ظفلب ةراشإلا هيلإو ًاليلق ةثلاثلا ةجرد نع رصق نم :ةعبارلا

 . «سأب هب سيل وأ هب سأب الوأ قودصو»

 ظفلب ةراشإلا هيلإو ءاليلق ةعبارلا ةجرد نع رصق نم : ةسماخلا

 ريغت وأ ءىطخمب وأ ماهوأ هلوأ مهب قودص وأ ظفحلا ءىيبس قودص)»

 ردقلاو عيشتلاك ةعدبلا نم عونب يمر نم كلذب قحتليو ء(ةرخأب

 . هريغ نم ةيعادلا نايب عم مهجتلاو ءاجرإلاو بصنلاو

 ام هيف تبثي ملو ليلقلا الإ ثيدحلا نم هل سيل نم :ةسداسلا

 لاو عباتي ثيح «لوبقم» ظفلب ةراشإلا هيلإو ءهلجأ نم هثيدح كرتي

 . ثيدحلا نيلف

 /١١0. يوارلا بيردت 20(



 ةراشإلا هيلإو قثوي لو دحاو نم رثكأ هنع ىور نم :ةعباسلا

 . «لاحلا لوهجم» وأ «روتسم» طفلب

 . «فيعض» ظفلب ةراشإلا هيلإو ءرسفي ملولو

 ظفلب ةراشإلا هيلإو ,قثوي ملو دحاو ريغ هنع وري مل نم : ةعساتلا

 .(لوهجب»

 ةراشإلا هيلإو حداقب كلذ عم فعضو ةتبلا قثوي مل نم : ةرشاعلا

 .(طقاس» وأ «ثيدحلا يهاو» وأ «ثيدحلا كورتم» وأ «كورتم» ظفلب

 . بذكلاب مهتا نم : ةرشع ةيداحلا

 . "”عضولاو بذكلا مسا هيلع قلطأ نم :ةرشع ةيناثلا

 . حرجلا بتارم يهف ةريخألا عبسلا امأ ليدعتلاو

 ثيدحلل ىه ليدعتلا بتارم نم ىلوألا ثالشلا بتارملاو

 يه اهنآأل ,هتاذل نسحلا ثيدحلل يهف ةعبارلا امأ ء.هتاذل حيحصلا

 قودص» هنع ليق نم نإ ثيح .هتاذل نسحلا فيرعت اهيلع قبطني ىلا

 هناقتإ يف تاقثلا دح ىلإ لصي ملو هتلادع ين حرجي مل «هب سأب الوأ

 يتلا تافصلا يه هذهو .اركنم هدرفت دعي نم لاح نع عفترم هنكلو

 . مدقت [ى انسح يوارلا ثيدح نوكي اهب

 ثيح ليدعتلاو حرجلا نيب اهباحصأ عمج دقف ةسماخلا ةبترملا امأ

 مهماهتا كلذ ىلإ فيضأ مث ليدعتلا نم اذهو ,قدصلاب اوفصو

 )١( بيذهتلا بيرقت ١/1.
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 نسح نوكيو هيف اومهتي ملام هنم لبقيف هيف ثحبي لب هلك دري الو

 عفتريف هيوقي رخآ دهاش هل دجوي ىتح هيف اومهتا ام هنم دريو دانسإلا

 اهيلع راس يتلا يح ةقيرطلا ذهو هريشل انسح نودكيو نشحلا ىلإ

 تا يا ل .كلذ نم

 . هيوار هب

 هثيدح جرش يف ماسم ىلع بيع » :قارولا رطم ثيدح هجارخإ

 2م عج رشا نم طخ مله هيف طلخ دنا معيام لا تياح

 نم أطخو هلاثمأو مكاحلا ةقيرط هذه نأ ركذو طلغ هيف ناك نإو ةقثلا

 مزح نبا ةقيرط هذه نأ ركذو .ظفحلا ءىيس ثيدح عيمج فعض

 اذه ةمئأ ةقيرط اهنأ ركذو ملسم مامإلا ةقيرط بوصو .هلاثمأو

 . ©)نأشلا

 ثيدحلل يهف حرجا بتارم نم ىلوألا عبرألا بتارملا امأو
 وأ فعضلا ةلق ثيح نم توافتت اهنكلو ءرابتعالل حلاصلا فيعضلا

 ًاضيأ حيحصلا

 نيب ضراعتلا دوجو دنع حيجرتلا يف توافتلا اذه ةدئاف رهظتو

 .ثيداحألا

 )١( نآرقلا دوجس يف ملسو هيلع هللا لص هيده يف لصف .داعملا داز )7714/1١( .
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 فيعضلا ثيدحلل يهف حرجلا بتارم نم ةريخألا ثالثلا امأ

 نم ةحيحص اهنأل ةلوبقم ىلوألا ثالشلا بتارملا باحصأ ةياورف

 لبقت الف سيلدتلاو مهولاك حرجب مهنم مهتا نم الإ دانسإلا ثيح
 . كلذ نم اهتمالس نم اندكأت اذإ الإ هتياور

 «نسح ءالؤه ثيدح نأل ةعبارلا ةبترملا باحصأ ةياور كلذكو

 .0'2ةوقلا ف هنود ناك نإو هب جاجتحالا 5 حيحصلل كراشم نسحلاو

 .هريغل احيحص نوكيف ةحصلا ىلإ عفتري

 اذإ الإ هب جتحي ال هنإف رابتعالل حلاصلا فيعضلا ثيدحلا امأ

 انسح نوكيو نّسحلا ىلإ عفتريف رابتعالل حلاص رخآ ثيدحب دضتعا
 . هريغل

 .هل دهاوشلا دوجوب فعضلا

 يتلا ثيداحالاو تايآلا ىنعم نيبأ دانسإلا ةسارد دعب مث :ًاثلا

 .اهدروأ

 ذإف سابع نبا نع ةيورملا تاياورلا نيب ضراعت كانه ناك اذإو

 ةبسانمب وأ دانسإلاب حجرأ نإف عمجلا نكمي مل اذإو اهنيب عمجلا لواحأ

 . تايالا قايسل رثألا

 ؟

 .١1/يواونلا بيرقت حرش يوارلا بيردت «١4/ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن )1(
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 لوق ركذأو كلذ نيبأ ينإف روهمجلا لوقهريسفت فلاح اذإو

 . مهتلدأ نايب عم روهمجلا

 ٌئاماش نوكي دق سابع نبا ريسفت نم ةلاسرلا هذه يف هتركذامو
 .اهنم ءازجأ وأ ءزجل ًاريسفت نوكي دقو ءاهدروأ يتلا تايآلا ريسفتل

 يذلا سابع نبا ريسفت ناك نإو بلاغلا يف ةلماك ةيآلا ركذأ انأو

 ةيآلا ركذب الإ ًابلاغ رهظي ال ةيآلا ىنعم نأل اهنم ءزجل وه امنإ هركذأ
 . ةلماك

 بتاكلا ركذي ال نأ اهريغو لئاسرلا ةباتك يف بولطملا نم ناك الو

 تنيب دقف ىرخأ بتك يف هانعم نع ثحبلا ىلإ ءىراقلا جاتحي ًامالك
 سابع نبا ريسفت ناك نإو ةلاسرلا هذه يف اهتركذ يتلا تايآلا ىنعم

 . طقف اهنم ءزجل

 ىلع ةلاسرلا هذه يف سابع نبا ريسفت نم هتركذ ام تبتر دقو اذه

 نأ لأسأ هللاو ءاهيلإ عوجرلا لهسيل ميركلا نآرقلا تايآ بيترست

 اصلاخ يلمع لعجي نأو سابع نبا ريسفت ةسارد لامكإ ىلع يننيعي

 . بيحب عيمس هنإ نيملسملا يناوخإ هب عفني نأو ميركلا ههجول
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 0”( ةرقبلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام ١

 يف مهعباصأ نولعجي قربو دعرو تاملظ هيف ءامسلا نم بيصك وأ »

 قربلا داكي نيرفاكلاب طيحم هللاو توملا رذح قعاوصلا نم مهئاذآ

 ولو اوماق مهيلع ملظأ اذإو هيف اوشم مهل ءاضأ لك مهراصبأ فطخب
 ءيش لك ىلع هللا نا مهراصبأو مهعمسب بهذل هللا اش

 .(١5-9١1/ةرقبلا)# ريدق

 00 . ؟')رطملا (بيصك) : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 -: دانسإللا ناب

 هقلعو سابع نبا ىلع ًافوقوم يراخبلا مامإلا هجرخأ رثألا اذه

 .(لاق» يهو مزحلا ةغيصب :

 ةقيرط نم نأ يرابلا حتف ةمدقم يف رجح نبا طفاحلا ركذ دقو

 هذنع اهنم حص مب تافوقوملا 5 مزج هنأ هحيحص ٍق يراخبلا مامإلا

 .(77) مقر ترطمأ اذإ لاقي ام باب ؛ءاقستسالا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
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 الإ عاطقنا وأ فعض هدانسإ يف ناك امب مزجي الو هطرش ىلع نكي مل نإو

 نمع هترهشب امإو رخآ هجو نم هئيجمب امإ اربجنم نوكي ثيح

 .2؟0هلاق

 هدروأ سابع نبا ريسفت نم يراخبلا مامإلا هلقن ام بلغأو

 وأ «ركذي» يهو ضيرمتلا ةغيصب دروي ملو «لاق» يهو مزحلا ةغيصب

 يف ضيرمتلا ةغيص ىلع ءاج ام نيبأسو دج ًاليلق الإ «ىوري»

 . هللا ءاش نإ هعضوم

 هللا دبع انثدح لاق ىنثملا ينثدح : لاق ريرج نبا مامإلا هجرخأو 20245)

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع نع حلاص نب ةيواعم ينثدح لاق حلاص نبا

 نآرقلا يف هلثم برض رطملا وهو :© ءامسلا نم بيصك وأ ا: سابع
 لدي نآرقلا مكحم داكي : لوقي * مهراصبأ فطخي قربلا داكي #
 باصأ املك 4 هيف اوشم مهل ءاضأ املك © نيقفانملا تاروع ىلع

 : اولاق ةبكن مالسإلا باصأ نإو اونأمطأ رع مالسإلا نم نوقفانملا

 نمو # هلوقك 4 اوماق مهيلع ملظأ اذإو 9 لوقي .رفكلا ىلإ اوعجرا
 هتباصأ نإو هب نأمطا ريخ هباصأ نإف فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا
 .2001©١2/جحلا)# ههجو ىلع بلقنا ةئتف

 (9:سح هدانسإو

 ١9. ص يراسلا يده 21(

 ١64/1١. يربطلا ريسفت (؟)

 -: ثيدحلا اذه دانسإ نايب ()

 ركذ دقو ءًاريثك يربطلا هنع ىوري يربطلا خيش ٍلمآلا ميه اربإ نبا وه ىنثملا - ١
 ينأ ريغ .لاجرلا بتك نم هتيأر اهيف ًاركذ هل دجأ مو هريسفت نم عضاوم يف الماك همسا
 .008 ١/ ريثك نبا ريسفت - هقيرط نم ناك ًادانسإ نّسح ريثك نبا ظفاحلا تدجو
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 : ىنعملا نايب

 يف سابع نبا لاق 4 ءامسلا نم بيصك وأ )ف ىلاعت هلوق  ىلاعت هلوقو ٠
 اذإ بوصي رطملا باص : مهلوق نموهو « رطملا بيصلا » : رثألا اذه

 -: ةدبع نب ةمقلع لاق «لزنو ردحنا

 نب ثيللا بتاك ينهجلا ملسم نب دمحم نب حلاص نب هللا دبع وه حلاص وبأ - ؟

 ةرشاعلا ةقبطلا نم وهو .ةلفغ هيف تناكو .هباتك يف تبث طلغلا ريثك قودص وهو دعس

 -1١/”17. بيذهتلا بيرقت - ةجام نباو يذمرتلاو دواد

 اذه ببس نايب بيذهتلا بيذاهت يف ركذو بيرقتلا يف رجح نبا ظفامحلا ركذ اذكه

 ءههركو همذف أموي هركذ يبأ تعمس : لاق هنأ دمحأ نب هللا دبع نع لقنف هعونو طلغلا

 .بئذ يبأ نبا نم عمس ثيللا نوكي نأ ركنأو ءبئذ يبأ نبا نع ىور هنإ لاقو

 ركذو نيملاعلا ىلع ةباحصلا ليضفت يف ًاعوضوم ائيدح ىور هنأ رجح نبا ركذ كلذكو

 سيل ام خويشلا ىلع عضي ناك حيجن نب دلاخ نم ثيدحلا اذه ةلع نأ ةعرز يبأ نع
 نع ديزي نب عفان نع هاور دقو ,؛ثيدحلا اذه يف حلاص وبأ هب ىلتباف مهتي ةياور نم

 بيذهتلا بيذس#  هنع هللا يضر رباج نع بيسملا نب ديعس نع دبعم نب ةرهز
 هَّجو يذلا ماهتالا نأ انل نيبت رجح نبا ظفاحلا هركذ يذلا مالكلا اذه نمو 70
 نبا نم ثيللا عمسي مل ثيح بئذ يبأ نبا نع ثيللا نع هتياور يف ناك حلاص يبأ ىلإ

 . عوضوملا ديعم نب ةرهز ثيدح هتياور نمو «بئذ يبأ

 يف يتأيس امن سابع ن نبا ريسفت نم هريغو انعم يذلا ثيدحلا اذه نأ انل رهظ اذبمو

 مو حلاص نب ةيواعم نع هتياور نم هنإ ثيح حلاص وبأ هيف مهتا امم سيل ةريثك عضاوم

 .هنع ةياورلا يف مهو هنأ ركذي
 وهو .«سلدنألا يضاق يصمخحلا يمرضحلا ريدح نباوه حلاص نب ةيواسعمو - “

 بيرقتلا  ةعبرألاو ملسم مامإلا هل جرخأ .ةعباسلا ةقبطلا نم «ماهوأ هل قودص

 ١61/7. فشاكلا 5

 بيذهتلا  .ثيللا بتاك حلاص وبأ هنم عمسو ةحلط يبأ نب يلبع نم عمس دقو

 .١ة؟/٠٠

 نم هلصأو قراخملا نب ملاس هيبأ مساو سابعلا ىنب ىلوم وه ةحلط يبأ نب يلع - ؛
 هنع ةياورلا نم رثكأو ريسفتلا يف سابع نبا نع ىور دقو «صمح ىلإ لقتناو ةريزجلا
 نإف ةقث وهو ةطساولا ةفرعمل ًارظنو .هنع دهاجم نع ريسفتلا ىورامنإو هقلي مل هنكلو

 هنع هتياور يف احداق سابع نبا نم ةحلط يبأ نب ىلع عامس مدع اوربتعي مل ء ءاميلعلا
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 بيبد نهريطل اهقعاوص ةباحس مهيلع تباص مهنأك

 بوصت نيح نزملا اياور تيقس رمغم نيبو ينيب يلدعت الف

 . "”رومألا برجي مل نموه : رمغملاو .22)ردحنت نيح ينعي

 دقوتسا يذلا لثمك مهلثم  ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم ةيآلا هذهو

 ال تاملظ يف مهكرتو مهرونب هللا بهذ هلوح ام تءاضأ املف ًاران

 يف نيروكذملا نيقفانملا ىلع دوعي (مهلثم) هلوق يف ريمضلاو * نورصبي

 مه امو رخآلا مويلابو هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو إط ىلاعت هلوق

 .(8/ةرقبلا)# نينمؤمب

 قيرط نم يربطلا هجرخأ يذلا سابع نبا ثيدح يف مدقتو
 . نيقفانملا يف تلزن تايآلا هذه نأ ةحلط نب يلع

 لب دانسإلا ركذي نأ ريغ نم ًاقيلعت ًاريثك هحيحص يف يراخبلا مامإلا هنم جرخأ كلذلو

 ةقبطلا نم ؛ءىطخي دق قودص وهو .بابلا ثيدح يف اك سابع نبا لاق : لوقي
 2175/7 نازيملا 79/1٠", بيذهتلا -ةئامو نيعبرأو ثالث ةنس تام .ةسداسلا

 .79/7 بيرقتلا
 رجح نبا ظفاحلا ححصو ؛هلاجر مجارت نم نيبت امك نسح ثيدحلا اذه دانسإف

 كلذ هحيحصت لعل نكلو 2771/17 يرابلا حتف  قيرطلا اذه نع يور اثيدح

 .ةحصلا ىلإ نسحلا نم هتعفر دهاوشل ثيدحلا

 )١( يريطلا ريسفت ١/١58.

 . (رمغ ةدام) طيحملا سوماقلا (؟)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 نيب امل ًاقدصم هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ليربجل ًاودع ناك نم لق ©
 هلسرو هتكئالمو هلل ًاودع ناك نم .نينمؤملل ىرشبو ىدهو هيدي
 تانيب تايآ كيلا انلزنأ دقو «نيرفاكلل ودع هللا نإف لاكيمو ليربجو

 لب مهنم قيرف هذبن ًادهع اودهاع املك وأ نوقسافلا الإ اهب رفكي امو
 مهعم ال قدصم هللا دنع نم لوسر مهءاج املو .نونمؤي ال مهرثكأ

 ال مهنأك مهروهظ ءارو هللا باتك باتكلا اوتوأ نيذلا نم قيرف ذبن ْ
 -٠١١(. 9ا//ةرقبلا) * نوملعي

 ع د

 (”) ديمحلا دبع انثدح مساقلا نب مشاه انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 ىبن دوهيلا نم ةباصع ترضح : سابع نبا لاق لاق رهش / انثدح
 لالخ نع انثدح مساقلا ابأاي : اولاقف ًاموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 اولعجا نكلو متئش امع نولس : لاق يبن الإ نهملعي ال نهنع كلأسن
 ًائيش مكتثدح نئل هينب ىلع مالسلا هيلع بوقعي ذخأ امو هللا ةمذ يل
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 امع نولسف : لاق .كل كلذف : اولاق مالسإلا ىلع ينعباتتل هومتفرعف

 يأانربخأ .. نبنع كلأسن لالخ عبرأ نع انربخأ : اولاق متئش

 انريخأو ؟ ةاروتلا لزنت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ مرح ماعطلا

 فيك انربخأو ؟ هنم ركذلا نوكي فيك . . . لجرلا ءامو ةأرملا ءام فيك

 دهع مكيلعف : لاق ؟ ةكئالملا نم هيلو نمو مونلا يف يمألا يبنلا اذه

 دهع نم ءاشام هوطعأف : لاق ينعباتتل مكتربخأ انأ نئل هقاثيمو هللا

 هيلع هللا لص ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب مكدشنأف : لاق «قاثيمو

 ًاضرم ضرم مالسلا هيلع بوقعي ليئارسإ نأ نوملعت له ملسو
 همقس نم ىلاعت هللا هافش نعل ًارذن هلل رذنف همقس لاطو ًاديدش

 هيلإ ماعطلا بحأ ناكو هيلإ ماعطلا بحأو هيلإ بارشلا بحأ نمرحيل

 : لاق .معن مهللا : اولاق ءاهابلأ هيلإ بارشلا بحأو لبإلا ناحل

 لزنأ يذلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاب مكدشنأف «مهيلع دهشا مهللا

 ءام نأو ظيلغ ضيبأ لجرلا ءام نأ نوملعت له ىبموم ىلع ةاروتلا
 ءام الع نإ .هللا نذإب هبشلاو دلولا هل ناك الع |هبيأف قيقر رفصأ ةأرملا

 ءام ىلع ةأرملا ءام الع نإو هللا نذإب ًاركذ ناك ةأرملا ءام ىلع لجرلا

 دهشا مهللا : لاق .معن مهللا اولاق هللا نذإب ىثنأ ناك لجرلا

 اذه نأ نوملعت له ىبوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب مكدشنأف «مهيلع

 مهللا : لاق .معن مهللا : اولاق هبلق ماني الو هانيع مانت يمألا يبنلا

 اهدنعف ةكئالملا نم كيلو نم انثدحف نآلا تنأو :اولاق .دهشأ

 ثعبي ملو «مالسلا هيلع ليربج يبلو نإف : لاق ؟ كقرافن وأ كعماجن

 هاوس كيلو ناك ول كقرافن اهدنعف : اولاق .هيلو وهو الإ طق ايبن هللا

 ؟ هوقدصت نأ نم مكعنمي اف : لاق «كانقدصو كانعباتل ةكئالملا نم

 اودع ناك نم لق # لجو زع هللا لاق كلذ دنعف : لاق انودع هنإ اولاق

 ءارو هللا باتك ا هلوق ىلإ * هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ليربجل
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 ىلع بضغب وءابف ا كلذ دنعف 4« نوملعي ال مهنأك مهروهظ
 .(ةرقبلا/40) .١2)ةيآلا *# بضغ

 -: دانسإلا نايب

 ةقبطلا نم «تبث ةقث وهو ءرصبق هبقلو هتينكب روهشم «ءالولاب يثيللا

 ,. 0"(2ةعاجلا

 نب رهش بحاص ىئئادملا يرازفلا مارهب نبا وه ديمحلا دبع - ؟

 يراخبلا مامإلا هل جرخأ ,ةسداسلا ةقبطلا نم .«قودص وهو بشوح

 . ”9هجام نباو يذمرتلاو درفملا بدألا يف

 يف يراخبلا مامإلا هل جرخأ .ةئامو ةرشع يتنثا ةنس تام .ةثلاثلا .

 .2«؟9ةعبرألاو ملسمو درفملا بدألا

 نأ الإ '2”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 . ماهوألا ريثك وهو بشوح نب رهش هيف

 )١1( دمحأ دنسم ١/778.

 )١( بيذهتلا بيرقت ١1/7” مقر ١7ا//7 فشاكلا .4 مقر 599

 ) )9بيرقتلا ١/ 551مقر 5  ,.8١.771/ةصالخلا

 ) )5بيرقتلا ١/ “55مقر  1١5الخلاصة/١19.

 ) )5بيذهتلا بيذهت ١١/١8 مقر ٠١9/5 9 مقر 57١

 بشوح نب رهش ةمجرتو مارهم نب ديمحلا دبع ةمحرت ) لامكلا بيذه#ت (

 ا



 نب رهش نع مارهب نب ديمحلا دبع نع يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو
 .©") هلثم ركذو سابع نبا نع بشوح

 وبأ انثدح لاق ءرخآ قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ نكل 45)
 قور يبأ نع ةرامع نب رشب انثدح لاق ديعس نب نامثع انثدح لاق بيرك

 *« ليربجل اودع ناك نم لق # هلوق يف سابع نبا نع كاحضلا نع
 ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم تلأس نيح تلاق دوهيلا نأ كلذو : لاق

 بحاص مهدنع نكي ملو ةوطسو باذع بحاص دوهيلا دنع ناك

 مهريخأف ةمحر بحاص الو  هلسر ىلع هللا نم ليزنت ينعي - يحو

 يحو بحاص ليربج نأ هنع هولأس امهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الو يحو بحاصب سيل ءاولاقف ,هتمحر بحاصو هتمقن بحاصو هللا

 دمحم اي 4« لق محل ًاباذكإ لجو زع هللا لزنأف .ودع انل وهو .ةمحر

 ليربج نإف : لوقي « كبلق ىلع هلزن هنإف ليربجل اودع ناك نم 9
 ,كبلق ىلع هب طبريو كداؤف هب دشي هللا رمأب نآرقلا لزن : لوقي ءهلزن

 ظ .©9كلبق نم ءايبنألاو نيلسرملاب
 سابع نبا نم كاحضلا عمسي مل ثيح عاطقنا هيف دانسإلا اذهو

 .فيعض وهو ىمعثخلا ةراع نب رشب ةياورلا هذه دانسإ يف نأ امك

 . 19177 مقر ١١/5 دواد يبأ يسلايطلا دنسم بيترت يف دوبعملا ةحنم )١(
 . 1765/١ يربطلا ريسفت عز

 : دانسإلا اذه نايب

 ةقبطلا نم ظفاح ةقثوهو ينادمهلا بيرك نب ءالعلا نب دمحم وه بيرك وبأ ١-
 . ةرشاعلا
 .517 مقر 491/١ ظافحلا ةركذت 10١. مقر 145/7 بيرقتلا -
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 ةياور اهب ىوقتتف رابتعالل ةحلاص اهنكل ةفيعض ةياورلا هذه نوكتف

 هيف مهو امم سيل ثيدحلا اذه نأ اهنم نيبتيو .ةقباسلا دمحأ مامإلا

 مامإلا ةياورب هداضتعابو .دانسإلا نسح نوكيف بشوح نب رهش

 .هريغل ًاحيحص حبصي يربطلا

 -: ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو

 نم ملعنل الإ اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج امو ًاديهش مكيلع لوسرلا

 نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناك نإو هيبقع نع بلقني نمت لوسرلا عبتي
 فوءرل سانلاب هللا نإ مكناميإ عيضيل هللا ناكامو هللا ىده

 ١(. 7 /ةرقبلا)# ميحر

 د د

 (8) نع كامس نع ليئارسإ انربخأ ناذاش انثدح دمحأ مامإلا لاق

 ةقبطلا رابك نم هب سأب ال ءينوكلا بيبطلا ,تايزلا يدزألا وه ديعس نب نامثع - ١
 . ةرشاعلا

 .709 ةصالخلا 17 مقر 4/1١ بيرقتلا -

 هركذو " ركنتو فرعت ” : يراخبلا مامإلا هنع لاق .يفوكلا يمعثخلاوه ةرامع نب رشب -'"

 . ءافعضلا يف يئاسنلا
 .1/يئاسنلل ءافعضلا «1708 مقر 60/7 يراخبلل ريبكلا خبراتلا -

 ةقبطلا نم ءقودص وهو .ريسفتلا بحاص ينادمهلا ثراحلا نب ةيطعوه قوروبأو - 5
 . ةسماخلا

 7١177. مقر "87/5 ليدعتلاو حرجلا 2516 مقر 71/7 بيرقتلا -

 . ةسماخلا ةقبطلا نم «لاسرإلا ريثك قودص وهو «يلاللا محازم نبا وه كاحضلاو -

 .”5/7 فاشكلا ,31/ مقر 77/١ بيرقتلا -
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 نيذلا ىلع سيل # تلزنأف اهنوبرشي مهو اوتام نيذلا انباحصأ هللا

 تيب ىلإ نولصي مهو اوتام نيذلا انباحصأ هللا لوسر اي سانأ لاق

 , #0 مكناميإ عيضيل هللا ناك امو 8# تلزنأف سدقملا

 -: دائسإلا نايب

 رماع نب دوسألا نمحرلا دبع وبأ وه دمحأ مامإلا خيش ناذاش - ١

 ةنس لوأ يف تام «ةعساتلا ةقبطلا نم ,ةقثوهو .دادغب ليزن ىماشلا

 . ")7ةعامجلا هل جرخأ «نيتئامو ناث

 فسوي وبأ يعيبسلا قاحسا يبأ نب سنوي نبا وه ليئارسإ - ١

 وهو : رجح نبا ظفاحلا هيف لاقو () ليدعتلاو حرجلا ءاملع رثكأ هقثو

 , 210 ةعالا هل جرخأ .اهدعب ليقو

 وبأ يفوكلا يركبلا يبهذلا سوأ نب برح نبا وه كاس -

 ريغت دقو «ةيبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو .قودص وهو .ةريغملا

 ثالث ةنس تام .ةعبارلا ةقبطلا نموهو .نقلي امبر ناكف ةرخأب

 ,(0©2ةعبرألاو ملسمو اقيلعت يراخبلا هل جرخأ .ةئامو نيرشعو

 )١( دمحأ مامإلا دنسم 596/1١

 .١71/ةصالخلا ..هالال مقر 76/١ بيرقتلا (؟)

 7١١/1١. بيذهتلا بيذهت (”)

 . 7١١ مقر 7١5/١ ص ظافحلا ةركذت 55٠. مقر 54/١ بيرقتلا (5)
 4١7/١« فشاكلا ,519 مقر 787/١ بيرقتلا (6)



 ضعب هنقلي ىنعي « نقلي امبر ناكف » : رجح نبا ظفاحلا لوقو

 . عوطقملا لصوو فوقوملا عفرك هثيدح نم سيل امب ثدحي نأب هتذمالت

 يضر سابع نبا ىلوم يندملا هللا دبع وبأ يربربلا وه ةمركعو -

 امل سابع نبال هبهوف يربنعلا رح لا يبأ نب نيصحل ًاكولمم ناك ءاههنع هللا
 ملكت دقو .ريسفتلاب ملاع تبث ةقث وهو ءهنع هللا يضر يلعل ةرصبلا يلو

 يف بذكي هنأ .. ءايشأ ةثالث ىلع مهمالك رادمو ,مهضعب هيف

 دقو .ناطلسلا زئاوج لبقي هنأو .جراوخلا يأر ىري هنأو ,ثيدحلا

 ءاهلك اهدنف مث اهيف لاوقألاو مهتلا هذه رجح نبا ظفاحلا ركذ

 نع تبث امنإو رمع نبا نع تبثي مل بذكلاب هماهتا نأ كلذ ةصالخو

 ةغل يف ريثك وهو أطخلا ىنعمب بذكلا ىلع لومحم وهو نيعباتلا ضعب
 ماقم يف هيلع اونثأ دق بذكلاب هومهتا نيذلا نأ ليلدب ءزاجحلا لهأ

 .رخآ

 هتياور يف كلذ رضي مل تبث ولو «تبثي مل هنإف ةعدبلاب هماهتا امأو

 . جراوخلا بهذم ىلإ ةاعدلا نم نكي مل هنأل

 دنع ةياورلا لوبق يف رثؤي ال هنإف ناطلسلا زئاوج لوبق امأو
 .روهمجلا

 هذه ىلإ تمتلي مو هحيحص ف يراخبلا مامإلا هل جرخأ دقو

 .©0هدنع ةقث هنأ ىلع كلذ لدف تامامتالا

 )١( يراسلا يده) يرابلا حتف ةمدقم رظنأ / 1755(.

 بيذهتلا بيرقتو 2410 مقر 777/1 بيذهتلا بيذهمتو ”7/ 6١ةركذت ١الال مقر

 مث



 لصتم هدانسإف 2)ضعب نم مهضعب عمس دق ةاورلا ءالؤهف

 ةمركع نع هتياورو قودص وهف برح نب كامس ادعام تاقث هلاجرو
 . ةمركع نع انه ىور دقو بارطضا اهيف

 . 2"2هلثم ركذو هب برح نب كامس نع يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو
 دانسإلا اذهب ليئارسإ نع عيكو قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأو

 . 7طقف * مكناميإ عيضيل هللا ناك امو  ىلاعت هلوق لوزن ببس ركذو

 نابح نباو مكاحلاو يذمرتلاو يئاسنلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأو

 لاقو .سابع نبا نع ةمركع نع برج نب كاس قيرط نم مهلك
 . حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا مامإلا

 . 9يبهذلا مامإلا هقفاوو مكاحلا هححصو

 بزاع نب ءاربلا ثيدح نم يراخبلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأو

 لبق لوحت نأ لبق ةلبقلا ىلع تام يذلا ناكو : لاق هنع هللا يضر

 عيضيل هللا ناك امو إ> هللا لزنأف مهيف لوقن ام ردن مل اولتق لاجر تببلا
 . "4 ميحر فوءرل سانلاب هللا نإ مكناميإ

 بيذهت 41/0 مقر 777/1 ,740 مقر 577/4 2.445 مقر 55١/١ بيذهتلا بيذهع )١(

 .(سنوي نب ليئارسإ ةمجرت) لامكلا
 مقر ١١/7 نآرقلا لئاضف باتك دواد يبأ يسلايطلا دنسم بيترت يف دوبعملا ةحنم )١(

4 . 

 ١//751. دمحأ دنسم (09)

 8 مقر ثيدح ١١ مقرب اب .ةنسلا باتك ١ يئاسنلا ننس كر

 ١94515 مقر ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك ,. يذمرتلا ننس

 ةروس.ريسفتلا باتك ,نآمظلا دراوم .ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك 714/7 كردتسملا

 . 19/18 مقر «ةرقبلا

 . 1185 مقر (ءاهفسلا لوقيس) باب ةرقبلا ةروس «ريسفتلا باتك ؛يراخبلا حيحص (5)
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 هايإ يبهذلا ةقفاوم عم برح نب كامس ةياور مكاح لا حيحصتو

 هيف أطخأ امم تسيل ةياورلا هذه نأ ىلع ينبم حيحصتلا اذه ىلع

 يبأ ثيدحب هذه هتياور تديأت دقو قودص وهو «برح نب كاس

 هدانسإ نوكيف يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا هنع هللا يضر ةريره

 . هريغل ًاحيحص

 : ىنعملا نايب

 ةيآلا يف ةراشإلا * ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو إب ىلاعت هلوق

 ءاشي نم يدب  ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق يف روكذملا ىدح لا ىلإ دوعت

 يف ميقتسملا طرصلا ىلإ مكايإ انتيادهكو : ىنعملاو 4 ميقتسم طارص ىلإ

 ىلع ءادهش اونوكتل »© اهلدعأو ممألا ريخ يه ةمأ مكانلعج ةلبقلا نأش

 مامإلا جرخأ امك ,مهوغلب دق لسرلا نأب ةمايقلا موي ينعي * سانلا

 لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يراخبلا

 كيبل : لوقيف ةمايقلا موي حون ىعدي» : ملسو هيلع هللا لص هللا

 : هتمآل لاقيف .معن : لوقيف ؟ تغلب له : لوقيف .براي كيدعسو

 ؟كل دهشي نم : لوقيف ءريذن نم اناتأ ام : نولوقيف ؟مكغلب له

 مهيلع لوسرلا نوكيو . غلب دق هنأ نودهشيف ءهتمأو دمحم لوقيف

 اونوكتل ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو » هركذ لج هلوق كلذف ًاديهش

 طسولاو « ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش

 .20( لدعلا

 مكل دهشي ينعي # ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو » هلوقو
 ديهشلا نوكل ماللا نم الدب ىلعب ربع امنإو ,قدصلاو ةلادعلاب

 . 4 5417/ مقر ثيدح ةرقبلا ةروس ءريسفتلا باتك ءيراخبلا حيحص 0(

 5 تل



 لك ىلع هللا نإ  ىلاعت هلوق هنمو .هل دوهشملا ىلع نميهملاو بيقرلاك
 .107(200/ جحلا)# ديهش ءىش

 ثيح سدقملا تيب انه ةلبقلاب دارملا # هيبقع ىلع بلقني نمت لوسرلا

 ىلإ ىلاعت هللا هلوحي نأ لبق اهلبقتسي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك
 سابع نبا ثيدح نم مكاحلا هجرخأ ام كلذ ىلع لدي اممو «ةبعكلا

 ,ةلبقلا نأش انل ركذ ايف نآرقلا نم خسن ام لوأ : لاق اهنع هللا يضر

 هللا ىلص هللا لوسر لبقتساف # هللا هجو مثف اولوت (نيأف # هللا لاق

 ىلاعت لاقف قيتعلا تيبلا كرتو سدقملا تيب وحن ملسو هيلع

 # اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهالو ام سانلا نم ءاهفسلا لوقيس
 نمو # ىلاعت لاقف تيبلا ىلإ هفرصو .اهتخسنف سدقملا تيب نونعي

 اولوف متنك امثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح
 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق # هرطش مكهوجو

 . "2ةقايسلا هذهم هاجرخي ملو نيخيشلا

 ىلع ًاشباث تنك .؟ يتلا ةلبقلا رحن كا هجوت انعرش امو : ىنعلل |

 نيذلا ههنا يف نوقداصلا ُ نونمؤملا زيمتيل سانلل ًاناحتما

 نم اوزيمتيل . . اهنم ءيش يف نوعزاني الو لجو زع هللا رماوأب نورمتأي
 ال يلا تاعيرشتلا ضعب مامأ مهناميإ عزعزتي نيذلا ناميإلا ءافعض

 )١( دوعبسلا يب أريسفت 70 يرشخمزلا ريسفت ١ ”3الال/ .

 )( ؟) ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك ,كردتسملا /75487(.
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 نم لوسرلا عبتي نم ملعنل الإ # ىلاعت هلوق يف ملعلاب دارملاف
 مهنيد ىلع نوتباثلا رهظيل ينعي ,روهظلا ملع *# هيبقع ىلع بلقني
 دعب ىلاعت هلل ملعلا ثودح ىنعملا سيلو «ةريحلاو كشلا لهأز يمشي

 قيد نم 2 يجنب نبا جرت دقن ؛ ؛ كلذ نع هللا لامن نكي منا ن

0 

 .22مدقت |ك نسح رثألا اذه دانسإو

 ةيلوتلا ينعي « هللا ىده نيذلا ىلع الإ ةريبكل تناك نإو 6# هلوق

 نبا قيرط نم ريرج نبا كلذ جرخأ امك «ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نع
 0 امك نسح هدانسإو 'سابع نبا نع ةحلط يأ

 نيطايشلل ةصرفلا ءىمبيو ا مهل حتفي

 يف خسنلا رمأ نم نوفقيف ماهألاو سواسولا عاونأب مهيلع رثؤتل

 ءارو ام نوروصتي الو تاهبشلاب هبلق ألتما يذلا رئاحلا فقوم عيرشتلا

 خسارلا ناميإلاب مهبولق هللا رمع نيذلا امأ ,ةيهلإلا ةمكحلا نم كلذ

 ىللص هللا لوسر هب مه ءاج ام عيمجب نونمؤي مهنإف قداصلا نيقيلاو

 .اهولهج وأ ةمكحلا اومهف ءاوس

 )١( يربطلا ريسفت 17/5.

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنأ (؟)

 )( يربطلا ريسفت 19/1 .
 ):( .(؟) مقر ثيدحلا رظنأ
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 حص امو :ينعي # مكناميإ عيضيل هللا ناك امو # ىلاعت هلوق

 مكتعاط ىلع بترتملا مكناميإ عيضي نأ ىلاعت هللا عرش يف ماقتسا الو

 ناميالاب نوفصتم مكنإف سدقملا تيب ىلإ هجوتلاب ىلاعت هرمأل مكلاثتماو
 هللا رمأ متلثتما مكنأل ةلبقلا ليوحت دعب هب مكفاصتاك ةعاطلا هذه

 . نيتلاحلا اتلك يف ىلاعت

 يف عوقولا نم نينمؤملا هءايلوأ ىمح ثيح * فوءرل سانلاب هللا نا
 باوث نم مهمرجحي مل ثيح مهب # ميحر  هراكملا مهبنجو ررضلا
 . ليزجلا باوثلاب اهيلع مهأفاك لب مهلمعأ

 ب هك



 رحلاب رحلا ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي
 عابتاف ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف ىثنألاب ىثنألاو دبعلاب دبعلاو

 نمف ةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب
 (108/ةرقبلا) « ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا

 دع داع د

 (١)ورمع انثدح نايفس انثدح يديمحلا انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 :لوقي |هنع هللا ىضر سابع نبا تعمس :لاق ادهاجم تعمس :لاق

 ةمألا هذهل هللا لاقف ةيدلا مهيف نكت مو صاصقلا ليئارسا ينب يف ناك»

 ىثنألاو دبعلاب دبعلاو رح اب رسحلا ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك
 دمعلا يف ةيدلا لبقي نأ وفعلاف * ءىش هيخأ نم هل ىفع نمف ىثنألاب .

 يدؤيو فورعملاب عبتي * ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف و
 ناك نم ىلع بتك امن # ةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ 8 ناسحإب

 لوبق دعب لتق *« ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف ظ مكلبق
 . 202 ةيدلا

 باب تايدلا باتكو 4 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص 21(

 . ثمل مقر ثيدح م مقر

 - ةهالد



 ينطق رادلاو دوراجلا نباو قازرلادبعو يئاسنلا مامإلا هجرخأو
 . '0ىقهيبلاو

 : ىنعملا نايب

 ين صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأاي ظ ىلاعت هلوق

 لتاقلا لتقي نأب كلذو ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع ضرف ينعي * ىلتقلا

 هنمو ,هعابتا وهو رثألا صق نم ذوخأم هنإ ليق صاصقلاو .لوتقملاب

 لدقلا نم ًاقيرط كلس لتاقلا نأكف ءرابخألاو راثآلا عبتي هنأل صاقلا

 عطقلا وهو صقلا نم ليقو .كلذ يف هليبس ىلع ىشمو اهيف هرثأ صقف
 .(”كلذ ىلع لمتشي حارجلا وأ لتقلاب صاصقلا نأل كلذو

 مامإلا لاق 4 ىثنألاب ىثنألاودبعلاب دبعلاو رحاب رحلا  هلوق
 لتق اذإ عونلا مكحل ةنيبم ةيآلا هذه تءاج : ةفئاط تلاق : يبطرقلا

 اذإ ىثنألاو ًادبع لتق اذإ دبعلاو ءًارح لتق اذإ رح لا مكح تنيبف هعون
 ةمكحم ةيآلاف ءرخآلا لتق اذإ نيعونلا دحأل ضرعتت ملو  ىثنأ تلتق

 سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو إ ىلاعت هلوق هنيب لامجإ اهيف
 .©04 سفنلاب

# 
 ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف# ىلاعت هلوق ليوأت باب .ةماسقلا باتك ع يئاسنلا ننس

)١( 

 )/ .)30قازرلادبع فنصم ٠١/ 260مقر  1١845٠و 18151١ليتقلا لمأ باب
 .ةيدلا نولبقي

 مقر ثيدح تايدلا باب ءدوراجلا نبال ىقتنملا )9/8/5( .
 .5417 مقر 149/7 تايدلاو دودحلا باتك .ينطقرادلا ننس
 67 .5 ١/78 ضاصقلا يف رايخلا باب .تايانحلا باتك يقهيبلا ننس

 . (صق ةدام) برعلا ناسل .؟5140/7 يبطرقلا ريسفت (؟)
 : 515/57 يبطرقلا ريسفت 2
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 هذه لوزن ببس نايب رخآ ثيدح يف سابع نبا نع ىور دقو
 نبا مامإلا هجرخأ يف كلذو ةيآلا هذهل انايب ةدئاملا ةيآ لوزنو ةيآلا

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج
 ةأرملاب لجرلا نولتقي ال اوناك مهنأ كلذو : لاق * ىثنألاب ىثنألاو #.

 نأ # ىلاعت هللا لزنأف «ةأرملاب ةأرملاو لجرلاب لجرلا نولتقي نكلو
 يف مهنيب |ميف ءاوس صاصقلا يف رارحألا لعجف * سفنلاب سفنلا
 ديبعلا لعجو ,.سفنلا نودامو سفنلا يف مهءاسنو مهلاجر ءدمعلا

 مهاجر «سفنلا نود امو سفنلا يف .دمعلا يف مهنيب يف نيوتسم

 .2')ههءاسنو

 .؟292مدقت اك نسح ثيدحلا اذه دانسإو

 هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف  هلوق

 يدؤيو فورعملاب عبتيإ) :ثيدحلا اذه يف سابع نبا لاق # ناسحإب

 يلو وهو ةيدلا بلاط ىلع دوعي # عبتي 9 هلوق يف ريمضلاو «ناسحإب

 امو« ةيدلاهنم بولطملا ىلع دوعي * يدؤي # هلوق يف ريمضلاو .لوتقملا

 سابع نبا نع قرط ةدع نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ ام اذه ىلع لدي
 عابتاف ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف ظ هلوق يف لاق هنأ (هنع هللا يضر

 بلطلا بلاطلا نسحي نأ ةيدلا ىهو :* ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب

 . "7ءادألا بولطملا نسحي نأ وهو * ناسحإب هيلإ ءادأو

 سابع نبا نيب « ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف » هلوق

 رهاظلاو .ةيدلا لوبق دعب لتقلا انه ءادتعالاب دارملا نأ ثيدحلا اذه يف

 ١١5/5. يربطلا ريسفت )١(
 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (0

 ١١1/7. يريطلا ريسفت (5)
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 ررمصخبل 7

 دنع رهاظلا وه هنأل ةرخآلا باذع ةيآلا يف ميلألا باذعلاب دارملا نأ

 انربخأ :لاق يمرادلا مامإلا هجرخأ ام كلذ ىلع لدي اممو .قالطإلا

 نع ليضف نب ثراحلا نع قاحسإ نب دمع اننا نورام نب ديزي

 تعمس :لاق يعازخلا حيرش يبأ نع يملسلا ءاجوعلا يبأ نب نايفس

 لبخ وأ مدب بيصأ نم» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر

 ةعبارلا دارأ نإف «ثالث ىدحإ نيب رايخلاب وهف  حرجلا لبخلاو

 ذحخأ نإف .ءلقعلا ذخأي وأ وفعي وأ صتقي نأ نيب . .هيدي ىلع اوذخف

 .(0ادلخم اهيف ادلاخ رانلا هلف كلذ دعب ادع مث ءيش نم كلذ نم

 امك ليوطلا ثكملا وه ثيدحلا يف دولخلاو «ةيدلا وه لقعلاو

 منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو إ» ىلاعت هلوق ربسفت يف يتأبس
 . #94 اهيف ادلاخ

 .©"0هلثم ركذو دانساإلا اذبم دمحأ مامإلا هجرحخأو

 .؟*”ءاجوعلا يبأ نب نايفس فعضل فيعض ثيدحلا اذه دانسإو

 )١( دمعلا لتق يف ةيدلا باب .تايدلا.باتك . يمرادلا ننس )5 /١188(.

 ) )5ص رظنأ ١178 .

 ) )5دمحأ مامإلا دنسم 5 /71.

 ) )5:ثيدحلا اذه دانسإ نايب

 ١- نم «دباع نقتم ةقث , يطساولا دلاخ وبأ ءالولاب يملسملا ناذاز نب نوراه نب ديزي

 ةعامجلا هل جرخأ ,نيعستلا براق دقو «نيتئامو تس ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا

 مقر ”ال7/5؟/ بيرقتلا) 71٠(

 يبلطملا ركب وبأ راسي نب قاحسإ نب دمحم يزاغملا مامإ وه قاحسإ نب دمحم -؟
 تام .ةسماخلا ةقبطلا راغص نم « سلدي قودص وهو «قارعلا ليزن يندملا .ءالولاب

 ةعبرألاو ملسمو ًاقيلعت يراخبلا هل جرخأ .ءاهدعب لاقيو .ةئامو نيسمح ةنس

 بيرقتلا) ١54/57 مقر 1٠(

 كف



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام  ه

 نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مهيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأاي
 ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف تادودعم امايأ . نوقتت مكلعل مكلبق

 نمف نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو رخأ مايأ نم ةدعف رفس

 متنك نإ مكل ريخ اوموصت نأو هل ريخ وهف اريخ عوطت
 ١184(. /ةرقبلا)# نوملعت

 د

 ١ - يرهزلا نع رمعم انربخأ .يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا لاق )8(
 فيك مص : لاق سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 رخأ مايأ نم ةدعف # : ىلاعت هللا لاق .تئش 2074 .

 ةقبطلا نم .ةقث «يندملا هللادبع وبأ «يمطخلا يراصنألا ليضف نب ثراحلا

 00 مقر ١517/١ بيرقتلا) ةسداسلا

 ةثلاثلا ةقبطلا نم فيعض .يزاجحلا ىليل وبأ ,يملسلا .ءاجوعلا يبأ نب نايفس - 4

 (117”7 مقر 5١١5/١ بيرقتلا)

 ةعازخ ءاول هعم ناكو ةكم حتف لبق ملسأ هنع هللا يضر يبعكلا يعازخلا حيرش وبأ 5

 نيتسو نامث ماع يفوت دقو ورمع نب دليوخ روهشملا لوقلا ىلع همساو . حتفلا موي
 .(7 مقر 171/5 بيرقتلا ١5١/15 ةباصإلا)

 )١( مقر ثيدح مايصلا باتك 271/85 قازرلا دبع فنصم 130,

 ب كأس



 -: دائسإلا نايب

 ليزن ىرصبلا ةورعوبأ «ءالولاب يدزألا دشار نبا وه رمعم ١

 شمعألاو تباث نع هتياور يف نأ الإ لضاف تبث ةقئثوهو «نميلا

 ةقبطلا رابك نم وهو «ةرصبلاب هب ثدح اهيف اذكو ائيش ةورع نب ماشهو

 .ةنس نيسمحو ناث نباوهو ةئامو نيسمحو عبرأ ةنس تام .ةعباسلا

 .2) ةعاجلا هل جرخأ

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم وه يرهزلاو ١
 نم وهو .هناقتإو هتلالج ىلع قفتم ظفاح هيقف وهو يرهزلا باهش
 كلذ لبق ليقو ةئامو نيرشعو سمح ةنس تام «ةعبارلا ةقبطلا سوؤر

 . ")ةعامجلا هل جرخأ دقو «نيتنس وأ ةنسب

 هللا دبعوبأ يلذهلا دوعسم نبةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع -
 دقو نيعستو عبرأ ةنس تام .ةثلاثلا ةقبطلا نم هيقف تبث ةقث ىندملا

 . ">ةعامجلا هل جرخأ

 , ''7”ضعب نم مهضعب عمس دقو .تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف

 . حيحص اذه ىلع دانسإلاف

 انثدح حور انريخأ قاحسإ ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق ١ هن

 أرقي سابع نبا عمس ءاطع نع رانيد نب ورمع انثدح قاحسإ نب ايركز

 تسيل : سابع نبا لاق # نيكسم ماعط ةيدف هنوقوطي نيذلا ىلعو »

 )١( ظافحلا ةركذت « 5 مقر 7571/17 بيرقتلا ١/١*١9.

 .91/ مقر ٠١8/١ ظافحلا ةركذت ال٠” مقر 7٠١1/7 بيرقتلا (0)

 .758/7 فشاكلا « ١574 مقر 6/١ بيرقتلا (5)

 6١. مقر 77/17 ءالا"؟ مقر :55/9 بيذهتلا بيذبتم (5)

 ك5



 اموصي نأ تاعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا وه ةخوسنمب

 . ')انيكسم موي لك ناكم ناعطيف

 ركذي مل هنأ الإ ظفللا اذهب سابع نبا نع ينطق رادلا هجرخأو

 .2"2(هنوقوطي) ةءارق

 دازو سابع نبا نع قرط عبرأ نم يناعنصلا قازرلا دبع هجرخأو
 .©0(ةطنح نم عاص فصن» «انيكسم» هلوق دعب

 نبا نع ءاطع نع ًاضيأ هجرخأو يراخبلا ظفلب يقهيبلا هجرخأو

 هنوعيطتسي الو هنوفلكتي ينعي « هنوقوطي » هلوق يف لاق هنأ سابع
 .* نيكسم ماعط ©

 تسيلو « هل ريخ وهف » رخآ ًانيكسم معطأف ءًاريخ عوطت نمف
 يذلا ريبكلا خيشلل الإ اذه يف صخري ملو : سابع نبا لاق ةخوسنم

 . ىفشي ال هنأ ملع يذلا ضيرملاو مايصلا قيطي ال

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع دهاجم نع ًاضيأ يقهيبلا جرصخأو
 يذلا ريبكلا خيشلا وه لاق * هنوقوطي نيذلا ىلعو # اهؤرقي ناك هنأ

 - موي ناكم ةطنح نم عاص فصن معطيو رطفيف مايصلا عيطتسي ال

 ادم لاق هنأ هنع ىورو ةطنح نم عاص فصن ةياورلا هذه يف اذك

 .(©9همادأل ادمو هماعطل

 مقر ثيدح © تادودعم ًامايأ » ىلاعت هلوق باب ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
6 ,., 

 .راطفإلا دعب سمشلا عولط باب .مايصلا باتك 0/7 ينطق رادلا ننس (0)

 باب . مايصلا باتك .الهالال ءالدال4 .لالوالا“ ءالدالا مقر/ 4 قازرلا دبع فنصم (5)

 .ريبكلا خيشلا
 77١ -509١(. /14) موصلا قيطي ال ريبكلا خيشلا باب , مايصلا باتك, يقهيبلا ننس (5)

 دكا" د



 سابع نبا نع ةمركع قيرط نم كردتسملا ين مكاحلا هجرخأو

 لك نع معطيو رطفي نأ ريبكلا خيشلل صخر : لاق |مهنع هللا يضر

 . هيلع ءاضق الو انيكسم موي

 هقفاوو « يراخبلا طرش ىلع حيحص و :مكاحلالاق

 . 07"2ىبهذلا

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ : يئاسنلا مامإلا لاق )#02042٠١-

 نبا نع ءاطع نع رانيد نب ورمع نع ءاقرو انأبنأ لاق ديزي انثدح لاق

 #« نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو لجو زع هلوق يف سابع

 عوطت نمف # دحاو # نيكسم ماعط ةيدف # هنوفلكي (هنوقيطي)
 نأو هل ريخ وهف ا ةخوسنمب تسيل ءرخآ نيكسم ماعط 4 ًاريخ

 وأ مايصلا قيطي ال يذلل الإ اذه يف صخري ال « مكل ريخ اوموصت

 . "”ىفشي ال ضيرم

 -: دائسإلا نايب

 فورعملا يدسألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعاسإ نب دمحم ١

 ةيداحلا ةقبطلا نم .ةقث ءاهيضاقو قشمد ليزن «ةيلع نباب هوبأ

 . ””يئاسنلا هل جرخأ «نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس تام ؛ةرشع

 دلاخ وبأ .ءالولاب ىملسلا ناذاز نب نوراه نبا وه ديزيو - ”

 تس ةئس تام ةعساتلا ةقبطلا نم ,دباع نقتم ةقثوهو ىطساولا
 .(؟9ةعامجلا هل جرخأ نيعستلا براق دقو نيتئامو

 موصلا باتك 5٠/١ كردتسملا )١(

 .1945/5 # هنوقيطي نيذلا ىلعو لجو زع هلوق باب مايصلا باتك . يئاسنلا ننس (؟)
 7١/7. فشاكلا «54 مقر ١54/7 بيرقتلا (9
 . 794 مقر "١ا//١ ظافحلا ةركذت 5٠”« مقر 71/17/17 بيرقتلا (5)

 تكف



 «قودص وهو .«يركشيلا رمع نب ءاقرو رشب وبأ وه ءاقروو - ”

 .200 ةعامجلا هل جرخأ ةعباسلا ةقبطلا نم

 ةقث ,ءالولاب ىحمجلا مرثألا دمحم وبأ يكملا رانيد نبورمعو : 

 هل جرخأ .ةئامو نيرشعو تس ةنس تام ,ةعبارلا ةقبطلا نم تبث

 .20 ةعاجلا

 .©)ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 قباسلا يراخبلا مامإلا ثيدح هيوقي نكل انسح هدانسإ نوكي اذه ىلع

 .هريغل احيحص نوكيف ةحصلا ةجرد ىلإ يقتريف .

 اذهب نوراه نب ديزي قيرط نم ينطق رادلا مامإلا هجرخأ كلذلو

 . 9 حيحص دانسإ اذهو : لاقو .دانسإلا

 سابع نبا نع ءاطع نع رانيد نب ورمع قيرط نم اضيأ هجرخأو
 .2207تباث حيحص دانسإ : لاق مث

 هقفاوو ) نيخيشلا طرش ىلع حيحص ( 0 لاقو مكاحلا هجرخأو

 .27يبهذلا

 يبأ نبا انثدح ىنثملا نبا انثدح : ىناتشجسلا دوادوبأ لاق -

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةرزع نع ةداتق نع ديعس نع ىدع

 )١( مقر 570/7 فشاكلا ,.594 مقر 770/5 بيرقتلا 5149.

 .94 مقر ١١7/١ ظافحلا ةركذت ,5175 مقر 54/5 بيرقتلا (0)

 .10 مقر 58/8 ءالا١ مقر 553/١١" 54 مقر 55/9 بيذهتلا بيذبت (9)

 . 4و.” مقر راطفإلا دعب سمشلا عولط باب .مايصلا باتك «يبطق رادلا ننس (54)
 440/١ موصلا باتك ,كردتسملا (9)

 هك8

)١١( 



 ةصخر تناك : لاق # نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو

 ناكم |معطيو ارطفي نأ مايصلا ناقيطي امهو ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل

 ىلع ينعي : دوادوبأ لاق ءاتفاخ اذإ عضرملاو ىلبحلاو انيكسم موي لك

 , ؟')اتمعطأو اترطفأ امهدالوأ

 -: دانسإلا نايب

 ىسوم وبأ ,.يزنعلا ديبع نب ىنثملا نب دمحم وه ىنثملا نبا ١
 نم تبث ةقثوهو «همساو هتينكب روهشم «نمزلاب فورعملا يرصبلا

 . ")ةعاجلا هل جرخأ .ةرشاعلا ةقبطلا

 . ")ةعامجلا هل جرخأ . حيحصلا ىلع

 وبأ ءالولاب يركشيلا  نيعلا حتفب - ةبورع يبأ نب ديعسو - ٠

 .«9ةعامجلا هل جرخأ .ةسداسلا ةقبطلا نم «ةداتق يف سانلا تبثأ نم

 ةقثوهو «.يرصبلا باطخلا وبأ يسودسلا ةماعد نباوه ةداتقو - 5

 . *)ةعامجلا هل جرخأ «ةعبارلا ةقبطلا سأر وهو .تبث

 روعألا يفوكلا يعازخلا ةرارز نب نمحرلا دبع نبا وه ةرزعو 6

 )١( مقر ثيدح * مقر باب «موصلا باتك .دواد بأ ننس 7714 .

 ) )0بيرقتلا ٠١5/5 طافحلا ةركذت «537 مقر ١/ 015مقر /511.

 )*( بيرقتلا ١51/5 مقر ١١. 2مقر ”؟١/14 ظافحلا ةركذت 706.

 ) )4بيرقتلا ١/١٠7" مقر ١الال/١ ظافحلا ةركذت .557 مقر ١95 .

 ) )6بيرقتلا ١5/7 مقر  28١.716/يجرزخلل ةصالخلا

 رمصخمي

 ب كك



 دوادوبأو ملسم مامإلا هل جرخخأ ,ةسداسلا ةقبطلا نم ةقث وهو

 . 20 يئاسنلاو يذمرتلاو

 نيب لتق دقو ةثلاثلا ةقبطلا نم .هيقف تبث ةقث ريبج نب ديعسو - 1

 . ةعاجلا هل جرخأ دقو « سابع نبا ةذمالت رابك نم

 هتاور عمس ثيح لصتم هدانسإو .تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف

 .29©2صضعب نم مهضعب

 . حيحص اذه ىلع ءانب هدانسإف

 لاق قوزرم نب ميهاربا انربخأ : دوراجلا نبا مامالا لاق  ه

 نع ةرزع نع ةداتق نع ةبورغ يبأ نب ديعس انثدح لاق حور انئثدح

 اءاش نإ ارطفي نأ موصلا ناقيطي امهو كلذ يف ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا

 ةيآلا هذه يف كلذ خسن مث هيلع ءاضق الو انيكسم موي لك |عطيو

 لك اتمعطأو اترطفأ اتفاخ اذإ عضرملاو ىلبح لاو موصلا ناقيطي ال ناك

 . 29 .ًانيكسم موي

 )١( بيرقتلا 7/٠١ فشاكلا 2179/7” مقر 751/7.

 ذيمالت يف سيل هنأل أطخ وهو «ةورع» دواد يبأ ننس تاعبط ضعب يف همسا بتك دقو

 يف باوصلا ىلع همسا ءاج دقو .مسالا اذهب ىمسي نم ةداتق خويش الو ريبج نب ديعس

 لح يف دوهجملا لذب» ىمسملا ىروفن راهسلل دواد يبأ ننس حرش عم ةعوبطملا ةخسنلا
 «دواد يبأ ننس )11١/١1١١(.

 ١( مقر 455/4 بيذهتلا بيذمت رظنا ١١5/4 2595 مقر ”3/4 المقر 21٠١

  6مقر 197/10 تلد مقرو 754.

 م١ مقر مايصلا باب دوراخلا نبال ىقتنملا (5)

 كالا
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 اذهب ةبورع يبأ نب ديعس نع نيقيرط نم يقهيبلا هجرخأو
 .0(2هلثم ركذو دانسإلا

 -: دانسإللا نايب

 .رصم ليزن .«يرصبلا يومألا رانيد نب قوزرم نب ميهاربإ - ١

 .ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم .عجري الو ءىطخب ناكف هتوم لبق يمع ةقث

 2 نيتئامو نيعبسو سمح ةنس تام

 دمحم وبأ يبيقلا ناسح نب ءالعلا نب ةدابع ن نباوه حورو - 5

 هل ىور .ةعساتلا ةقبطلا نم فيناصت هل لضاف ةقث وهو .يرصبلا

 .20 ةعامجلا

 ةداتق يف سانلا تبثأ نم وهو ظفاح ةقث ةبورع يبأ نب ديعسو -

 سلا اين -.

 . تبن هقن ىمسودسلا ةماعد نب ةداتقو 3

 . ةقث وهو يعازخلا نمحرلا دبع نباوه ةرزعو

 .(40تبث ةقث ريبج نب ديعسو - ١

 الإ '”ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف

 اذه سيل نكلو .يمع امدعب ءىطخي ناك قوزرم نب ميهاربإ نأ

 عضرملاو لماحلا باب مايصلا باتك 770/8 ىريكلا نئسلا )١(

 77 / ةصالخلا 20775 مقر ١/": بيرقتلا (؟)

 7١17/١. فشاكلا 21١4 مقر 7517/١ بيرقتلا (9)

 . قباسلا ثيدحلا يف ةعبرألا ءالؤه ةمجرت رظنا (4)

 ١١١ مقر 57/5 201599 مقر ١77/١ بيذهتلا بيذبم (©)

 ١5 مقر 5 ل48 مقر ١9/107 تام مقر 4

 .( ةبورع ىأ نب ديعسو ةدابع نب حورو قوزرم نب ميهاربإ ةمجرت) لامكلا بيذب#

 كم



 وبأ هجرخأ يذلا عبارلا ثيدحلا هل دهشي هنأل هيف أطخأ امم ثيدحلا
 نوكيف اضيأ دواد وبأ هجرخأ يذلا سداسلا ثيدحلا هل دهشي اى دواد

 . ًاحيحص هدانسإ

 )١17( ىنثدح دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق - 5

 سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي هيبأ نع نيسح نب يلع
 نأ مهنم ءاش نم ناكف 4 نيكسم ماعط ةييدف هنوقيعي نيذلا ىلعو 8

 مكنم دهش نمف )ل لاقو 4 مكل ريخ اوموصت نأو هل ريخ وهف ًاريخ

 .2) 4 رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا

 -: دائسإلا نايب

 نب دمحم نب دمحأ ةيوبش نبا نسحلا وبأ وه دمحم نب دمحأ - ١

 ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا نم ةقثوهو .يزورملا يعازخلا تباث

 2")نيتئامو نيثالث

 ةقبطلا نم «مهب قودص يذورلا دقاو نب نيسحلا نب : يلعو - 3

 (9 نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس تام ةرشاعلا

 وهو .يضاقلا هللا دبع وبأ يزورملا دقاو نب نيسحلا وه هوبأو -

 007 ةقبطلا نم . امرأ + ةقث

 )١( مقر باب موصلا باتك .دواد يبأ نئس ١ مقر ثيدح 771١1 .

  (0بيرقتلا ١/ "1مقر/  2٠١8فشاكلا ١/58.

 . 7/7 ةصالخلا 0757 مقر "0/7 بيرقتلا (5)

 ١١7. مقر 570/١ فشاكلا ,"98 مقر ١8١/١ بيرقتلا 6ع

 ب ك9



)05( 

 .7©2ةسداسلا ةقبطلا نم «دباع ةقث وهو «ءالولاب يشرقلا يزورملا
 نم نطب ىلإ امنإو وحنلا ملع ىلإ ةبسنلا نم سيل ) يوحنلا مو

 . "وحن ونب مهل لاقي دزألا

 . ")تبث ةقث ةمركعو - 4

 «لصتم هدانسإف ؟؟*”ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 ايي مل اهنأ الإ مهولاب امها دق هوبأو دقاو نب نيسحلا نب يلع هيف نكل

 ,هناديؤي سماخلاو عبارلا نيقباسلا نيثيدحلا نأل ثيدحلا اذه يف

 نب يلعوهو هتاور دحأ نأل انسح نوكي مهولا نم دانسإلا اذه ولخبو

 هداضتعاب نكلو .تاقثلا ةجرد ىلإ لصي مل قودص دقاو نب نيسحلا

 .هريغل احيحص هدانسإ حبصي نيقباسلا نيثيدحلاب

 ليعامسإ نب ىسوم انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق - 7

 تتبثأ : لاق سابع نبا نأ هثدح ةمركع نأ ةداتق انثدح نابأ انثدح

 . ”عضرملاو ىلبحلل

 -: دانسإلا نايب

 )١( مقر 778/7 فشاكلا .701/ مقر "560/5 بيرقتلا 5414.

 7/١1١*7”7. بيذهتلا بيذهت (؟)

 .(0) مقر ثيدحلا رظنأ (
 033 مقر 851/١1١ 001 مقر 8١/0 2154 مقر ال١ ١/ بيذهتلا بيذهت رظنأ (1)

 . (تباث نب دمحم نب دمحأ ةمحرت) لاهمكلا بيذبت . 4170 مقر 1

 فض مقر ثيدح ا مقر باب موصلا باتك .دواد يبأ ننس )0,

 تال ثا



 جرخأ .نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا راغص نم

 200 ةعاجلا هل

 .ةعباسلا ةقبطلا نم ,ةقثوهو راطعلا ديزي نباوه نابأو - ١

 يذمرتلاو دوادوبأو ناخيشلا هل جرخأ .ةئامو نيتسلا دودح يف تام

 . 9 ىئاسنلاو

 .©9 هتمجرت تمدقت تبث ةقث ةداتقو -
 .(؟0هتمحرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو - ؟

 . ”ضعب نم مهضعب عمس دق تاقث لاجر ءالؤهف
 . حيحص ثيدحلا اذه دانسإف اذه ىلع ءانبو

 . هدئسم يف ددسم هجرحخأو

 اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا : لاق ابنع هللا يضر سابع نبا نع

 .امههيلع ءاضق الو اترطفأ

 .29نسح هدانسإ :لاقو رجح نبا ظفاحلا هركذ

 : ىنعملا نايب

 -: ليام ىلع تلمتشا راثآلا هذه

 مص 4 رخأ مايأ نم ةدعف ظ ىلاعت هلوق يف سابع نبا لوق ١

 )١( بيرقتلا 5/ 18١٠فشاكلا ء١147 مقر 7/ 18١مقر ١لالا0.

 بيرقتلا (؟) 1١/ 7١مقر  2.156الخلاصة/1١5.

 )95( مقر ثيدحلا رظنا )١١(.

 )5( مقر ثيدحلا رظنا )0(.
 ) )5بيذهتلا بيذبت 8/ 750١مقر 570.

 ٠/ 57.ه884 مقر ١ مقر ١90.

 ) )5ةيلاعلا بلاطملا ١/ 587مقر 976.



 هيف طرتشي ملو نيعم تقوب ددحي مل ناضمر ءاضق نأ ينعي ,تئش فيك

 . ءاضقلا مايأ نيب ةالاوملا

 ىور ثيح 4 هنوقيطي إ ىلاعت هلوق يف سابع نبا ةءارق نايب - ؟
 مامإلا ةياور يف ءاج [ى ةددشملا واولاب (هنوقوطي) اهؤرقي ناك هنأ هنع

 تفلاخ ثيح ةربتعملا تاءارقلا نم تسيل ةءارقلا هذهو هريغو يراخبلا

 .؟')رشعلا تاءارقلا نم تسيلو «يناثعلا مسرلا

 ضرأ نم ًاربش ملظ نم » ثيدح هنمو «فيلكتلا هانعم قيوطتلاو

 . 29ةياهنلا يف ريثألا نبا هركذ ( نيضرأ عبس نم هللا هقوط

 ناسنإلل نكمي ام رادقمل مسا ةقاطلاو : يناهفصألا بغارلا لاقو

 نأ نولمحي يأ « هنوقيطي نيذلا ىلعو ا : لاق مث ةقشمب هلعفي نأ

 . ")اوقوطتي

 دواد وبأو ىئاسنلا مامإلا اهجرخأ يتلا ةقباسلا تاياورلا يف ءاجو

 دقو (هنوقيطي) اهأرقي ناك سابع نبا نأ ةحيحص ديناسأب ىنطق رادلاو

 ةغللا يف «هنوقوطي» ىنعم وهو «هنوفلكي» هلوقب تاياورلا هذه يف اهرسف

 اهب ءاج (هنوقوطي» سابع نبا ةءارق نأ رهاظلاف اذه ىلعو مدقت اك

 .هل ةءارق اهنأ ىلع هنع تلمحف ةيآلل هنم ًاريسفت

 اهنأو ةخوسنمب تسيل ةيآلا هذه نأ يراخبلا مامإلا ةياور يف - ؟

 لك نع ناعطيف مايصلا ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا يف

 تاءارقلا هوجو نع فشكلا» رظناو 3<2/ ١ يرزجلل رشعلا تاءارقلا يف رشنلا رظنا )1(

 . (قوط) ةدام ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا (1)
 .(قوط) ةدام بغارلا تادرفم ()

 تت الاد



 دواد وبأو دوراجلا نبا اهجرخأ ىتلا ةريخألا تاياورلا يفو ءًائيكسم موي
 ناقيطي امهو ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل ةصخر تناك ةيآلا هذه نأ

 مث امهيلع ءاضق الو ًائيكسم موي لك امعطيو اءاش نإ ارطفي نأ موصلا
 تبثو « همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف # ىلاعت هلوقب كلذ خسن
 ناقيطي اناك اذإ ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلل ىلوألا ةيآلا مكح
 .امهدالوأ ىلع اتفاخ اذإ عضرملاو ىلبحلاو مايصلا

 ىلاعت هلوق نأ اهضعب تبثأ ثيح ضراعتلا تاياورلا هذه رهاظف

 يه لب ةخوسنمب تسيل # نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو »©
 هب دتما يذلا ضيرملاو ريبكلاك مايصلا هيلع قش نم قح يف ةمكحم

 دهش نمف إ ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنأ رخآلا اهضعب تبثأو . ضرملا
 خسنلا هنأل ةضراعتم ريغ ةقيقحلا يف اهنكلو * همصيلف رهشلا مكنم

 دارفأ ضعب صيصخت وه تبثملا خسنلاو ةيلكلاب مكحلا ةلازإ وه يفنملا
 . انايحأ صيصختلا ىلع خسنلا نوقلطي نيمدقتملا نآل ماعلا .

 مكحلا ةخوسنم تسيل # هنوقيطي نيذلا ىلعو إط ىلاعت هلوقف
 هل حابي ناك ثيح موصلا قيطي نم قح يف اهمكح خسن لب ةيلكلاب

 موصلا قيطي ال نميف اهمكح ىقبو موصلا نم ًالدب ماعطإلاو رطفلا
 .ةقشمب الإ

 نباو هخسان يف ساحنلاو متاح يبأ نبا هجرخأ ام كلذ ديؤي اممو

 ةيآلا هذه تلزن امل » : لاق اهبنع هللا يضر سابع نبا نع هيودرم

 رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم ناكف * ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو »

 رهشلا مكنم دهش نمف إف ةيآلا هذه تلزن مث ًانيكسم معطأو
 موي لك نع معطأ ءاش نإ ينافلا الإ ىلوألا تخسنف # همصيلف

 تال" د



 لك رطفأو ًانيكسم

 موي لك نع معطأ ءاش نإ ينافلا الإ ىلوألا تخسنتف » هلوقف

 مكحلا ةلازإ ال صيصختلا خسنلاب دارملا نأ ىلع ليلد « رطفأو انيكسم

 . ةيلكلاب

 نيذلا ىلعو # ىلاعت هلوق نأ ىلإ ةباحصلا ضعب بهذ دقو اذه

 ىلع ناك عرش ام لوأ مايصلا نأو سانلا عيمج يف ماع # ةيدف هنوقيطي

 ىتح ًانيكسم موي لك نع معطأو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم رييختلا
 هذه تبجوأف * همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف » ىلاعت هلوق لزن
 ىلع لدي امو .اهلبق يتلا ةيآلا يف روكذملا رييختلا تخسنو مايصلا ةيآلا

 ليل بأ نب نمحرلا دبع ثيدح نع يراخبلا مامإلا هجرخأ ام كلذ
 ناضمر لزن » : ملسو هيلع هللا لص دمخم باحصأ انثدح : لاق

 هقيطي نم موصلا كرت ًانيكسم موي لك معطأ نم ناكف مهيلع قشف
 اورمأف « مكل ريخ اوموصت نأو © اهتخسنف كلذ يف مهل صخرو
 عوكألا نب ةملس ثيدح نم يراخبلا مامإلا هجرخأ امو .2"”موصلاب

 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو © تلزنامل» : لاق هنع هللا يضر

 اهدعب يتلا ةيآلا تلزن ىتح يدتفيو رطفي نأ دارأ نم ناك # نيكسم

 مكنم دهش نمف »8 اهدعب يتلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق ينعي .©)اهتخسنف
 .© همصيلف رهشلا

 )١( روثنملا ردلا ١//الا١.

 هنوقيطي نيذلا ىلعو باب .موصلا باتك ,يراخبلا حيحص (؟) «

 ) )5رهشلا مكنم دهش نمفإ» باب «ةرقبلا ةروس «.ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص «#

 .6'١ا/ مقر ثيدح

 - القد



 رهشلا مكنم دهش نمف ظ ىلاعت هلوق وه خسانلا نوكو
خت ريغ نم موصلا باجيإ ةيآلا هذه يف نأل رهظأ * همصيلف

 امأ «ريي

 ىلع مايصلا ةيلضفأ نايب اهيفف « مكل ريخ اوموصت نأو # ىلاعت هلوق

 . مايصلا باجيإ اهيف سيلو ماعطإلا

 جرخأ امك اههنع هللا يضر رمع نبا نع خسنلاب لوقلا ىور دقو

 يه : لاقف # ماعط ةيدف # ىلاعت هلوق أرق هنأ هنع يراخبلا مامإلا

 ْ .20) ةحخوسنم

 عفان ةءارق يهو عمجلاب (نيكاسم) ةءارق ىلع رثألا اذه ىور دقو
 . 0'2دارفإلا ىلع (نيكسم) ةرشعلا ةيقب أرقو .رماع نباو رفعج يبأو

 نم مكاحلاو دوادوبأو دمحأ مامإلا هجرخأ ام كلذ حضوي امتو

 لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع ليل يبأ نب نمحر لادبع ثيدح

 ركذو . ..لاوحأ ةثالث مايصلا ليحأو لاوحأ ةثالث ةالصلا تليحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف مايصلا لاوحأ امأو :لاق مث ةالصلا لاوحأ

 موي ماصو مايأ ةثالث رهش لك نم موصي لعجف ةنيدملا مدق ملسو

 لجو زع هللا لزنأف مايصلا هيلع ضرف لجو زع هللا نإ مث .ءاروشاع

 نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأأي ©

 « نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو » ةيآلا هذه ىلإ # مكلبق

 .هنع كلذ أزجأف انيكسم معطأ ءاش نمو ماص ءاش نم ناكف :لاق

 يذلا ناضمر رهش # ىرخألا ةيآلا لزنأ لجو زع هللا نإ مث :لاق

 *« همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف إط هلوق ىلإ 4 نآرقلا هيف لزنأ

 .2665 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )0(

 . 7757/5 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ىلإ رظنأ (0)
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 ضيرملل هيف صخرو حيحصلا ميقملا ىلع همايص هللا تبثأف :لاق
 ناذهف ؛مايصلا عيطتسي ال يذلا ريبكلل ماعطإلا تبثو رفاسملاو

 اذإف اوماني ملام ءاسنلا نوتأيو نوبرشيو نولكأي اوناكو :لاق .نالوح

 لمعي لظ ةمرص هل لاقي راصنألا نم الجر نإ مث :لاق ءاوعنتما اومان

 ملو لكأي ملف مان مث ءاشعلا ىلصف هلهأ ىلإ ءاجف ىسمأ ىتح ًائاص
 هيلع هللا ى هللا لوسر هآرف :لاق ءامئاص حبصأف . حبصأ ىتح برشي

 ادهج تدهج دق كارأ يلام :لاق ًاديدش ًادهج دهج دقو ملسو

 تئج نيح تئجف سمأ تلمع ينإ هللا لوسراي :لاق !؟اديدش

 رمع ناكو :لاق .ًايئاص تحبصأ نيح تحبصأو تمنف ىبفن تيقلأف
 هللا لص يبنلا قأو مان امدعب ةرح نم وأ ةيراج نم ءاسنلا نم باصأ دق
 مايصلا ةليل مكل لحأ ا لجو زع هللا لزنأف هل كلذ ركذف ملسو هيلع
 . 374 ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث 9ط هلوق ىلإ 4 مكئاسن ىلإ ثفرلا

 مو دانسإلا حيحص ثيدح اذهو» :مكاحلا هللادبع وبأ لاقو

 . "”يبهذلا مامإلا هقفاوؤ «هاجرخي

 م ىليل يبأ نب نمحر لادبع نأل عاطقنا هدانسإ يف نكلو :لوقأ

 ظفاحلا هركذ ,ةميزخ نباو يذمرتلاو ينيدملا نبا هلاق ذاعم نم عمسي

 . © 0هنع هللا يضر رمع ةفالخ نم نيقب تسل دلو هنأ ركذو رجح نبأ

 (*7ةرشع ةنماثلا ةنسلا يف يفوت دق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعمو

 مقر ثيدح ناذألا فيك باب .ةالصلا باتك ءدواد يبأ ننس ١17/6 دمحأ مامإلا.دنسم )١(

 .6و/

 ١) ةرقبلا ةروس ءريسفتلا تباتك .كردتسملا 71/5/57 .

 501١. مقر 5١١/5 بيذهتلا بيدهم (5)
 .9 5/4 ةياهنلاو ةيادبلا . 556/7 بيرقتلا (5)

 تالكش



 رهشأب هلبق وأ ذاعم هيف يفوت يذلا ماعلا يف دلو دق ليل يبأ نبا نوكيف

 |مههحيحصت لعلف يبهذلاو مكاحلا نيمامإلا ىلع ىفخي ال رمأ اذهو

 . لوصوم رخآ قيرط نم هدورول ثيدحلا اذه

 : نيلوق ةيآلا ريسفت يف نأ اذه نم انل نيبتف

 ماع *« نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو #ىلاعت هلوق نأ :لوألا

 مايصلا نيب رييختلاب الوأ لزن دق مايصلا عيرشت نأو سانلا عيمج يف

 رهشلا مكنم دهش نمف إف ىلاعت هلوقب رييختلا اذه خسن مث ماعطإلاو

 نع لوقلا اذه يور دقو .نييعتلا ىلع ابجاو مايصلا يقبو # همصيلف

 نم مهريغو رمع نب هللادبعو لبج نب ذاعمو عوكألا نب ةملس
 . قبس (ى مهنع هللا يضر ةباحصلا

 قشي نميف صاخ # هنوقيطي نيذلا ىلعو # ىلاعت هلوق نأ :يناشلا

 موصلا قيطي ناك ءاوس عضرملاو ىلبح لاو ضيرملاو ريبكلاك مايصلا هيلع

 رهشلا مكنم دهش نمف # ىلاعت هلوقب مومعلا اذه صخ مث هقيطي الوأ

 ىلوألا ةيآلا مكح يقبو هقيطي نم ىلع مايصلا بجوف # همصيلف
 يف قبس امك سابع نبا لوق وه اذهو .مايصلا قيطي ال نميف ًايراس
 ةسماخلا ةياورلا يه ىنعملا اذه يف هنع ةياور حضوأو .هنع تاياورلا

 . دوراجلا نبا اهجرخأ يتلا

 نم ديدحت اهيف سيلف دواد وبأ اهجرخأ ىتلا ةسداسلا ةياورلا امأ

 ماعطب يدتفي نأ مهنم ءاش نم ناكف» اهيف ءاج ثيح ةيآلا مهيف تلزن
 اهب دارملا نأ ىلع لمحت نأ يغبني نكلو « هموص هل متو ىدتفا نيكسم

 مهيلع قشي نم مهو سابع نبا ريسفت ىلع ةيآلا مهيف تلزن نم

 تالالاد



 هللا يضر ذاعم نع يور ام وه ةيآلا ريسفت يف يور ام حضوأو

 عيرشت اهيلع لزن يتلا لاوحألا نيب ثيح هركذ مدقت يذلا هنع
 اهيلع لزن يتلا لاوحألا هذه ىلع علطا دق سابع نبا لعلو .مايصلا

 هيلع قشي نميف صاخ ةيآلا يف رييختلا نأ مهف هنكلو مايصلا عيرشت

 . مايصلا

 قشي نمم هوحنو ريبكلا يف قاب ةيآلا مكح نأ ىلإ بهذ نمو
 ربك امل هنأ هنع يور دقف هنع هللا يضر كلام نب سنأ مايصلا مهيلع

 . ©")اقيلعت يراخبلا مامإلا

 ظفاحلا هدنسأ دق يراخبلا هقلع يذلا اذهو :ريثك نبا مامإلا لاق

 يبأ انثدح ذاعم نب هللادبع انثدح :لاقف هدنسم يف ٍيلصوملا ىلعي وبأ

 موصلا نع سنأ فعض :لاق ةميمت يبأ نبا بويأ نع نارمع انثدح

 ريرج نباوهو نارمع نع ةدابع نب حور نع ديمح نب دبع هاورو
 نع سنأ باحصأ نم ةتس ثيدح نم ًاضيأ هنع هاورو هب بويأ نع

 . 0"2هانعمب سنأ

 <_ي30 مقر باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )1(

 73717/1١. ريثك نبا ريسفت ١)
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - ؟

 متنأو مكل سابل نه مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ ف
 افعو مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع نمل سابل

 ىتح اوبرشاو اولكو مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نآلاف مكنع

 مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي
 الف هللا دودح كلت دجاسملا ين نوفكاع متنأو نهورشابت الو ليللا ىلإ

 .(1817/ةرقبلا) * نوقتي مهلعل سانلل هتايآ هللا نيبي كلذك اهوب رقت

 6 د6 د

 )١89( هيوبش نب دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق

 ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع دقاو نب نيسح نب يلع ينثدح
 مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأأي ىلاعت هلوق يف لاق هنأ سابع نبا نع

 دهع ىلع سانلا ناكف :# مكلبق نم نيذلا ىلع بتك (ى مايصلا

 بارشلاو ماعطلا مهيلع مرح ةمتعلا اولص اذإ ملسو هيلعهللا لص يبنلا

 ىلص دقو هتأرما عماجف هسفن لجر ناتخاف ةلباقلا ىلإ اوماصو ءاسنلاو

 يقب نمل ًارسي كلذ لعجي نأ لجو زع هللا دارأف ءرطفي مو ءاشعلا

 نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع إل هناحبس لاقف .ةعفنمو ةصخرو

 تا القد



 . ")رسيو مهل صخرو سانلا هب هللا عفن ام اذه ناكو * مكسفنأ

 ركذو دانسإلا اذهب دواد يبأ قيرط نم يقهيبلا مامإلا هجرخأو
 , (90هلثم

 :دانسإلا نايب

 نب نيسح نب يلع هيف نأ نيبتو هيلع مالكلا مدقت دانسإلا اذه

 «فعضلل لمتحم اذه ىلع ثيدحلاف ")مهي قودص وهو يزورملا دقاو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأ ام هيوقي نكلو
 رهش يف اوناك نيملسملا نأ كلذو :ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع

 نم اهلثم ىلإ ماعطلاو ءاسنلا مهيلع مرح ءاشعلا اولص اذإ ناضمر

 دعب ناضمر يف ءاسنلاو ماعطلا اوباصأ نيملسملا نم ًاسانأ نأ مث ةلباقلا

 هيلع هللا ى هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف باطخلا نب رمع مهنم ءاشعلا

 مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع »© هللا لزنأف ملسو

 ىتح اوبرشاو اولكو # نهوحكنا ينعي * نهورشاب نآلاف مكنع افعو
 .(©#9 رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيتي

 مهولا نم ةيلاخ دقاو نب نيسحلا نب يلع ةياور نأ اذه نم نيبتف

 نوكي ةحلط يبأ نب يلع ةياورب هداضتعابو انسح اهدانسإ نوكيف
 ْ . هريغل ًاحيحص ثيدحلا

 )١(. مقر ثيدحو مايصلا ضرف أدبم باب ,موصلا باتك ءدواد يبأ ننس 7717 .

 .مايصلا لاح هيلع ناك ام باب .مايصلا باتك . يقهيبلا ننس (؟) )١١/85؟(.

 )9( مقر ثيدحلا رظنا )١7(.

 يربطلا ريسفت (؟) 1١55/5.
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 يضر بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هوحن يراخبلا مامإلا جرخأو

 لجرلا ناك اذإملسو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ ناك :لاق هنع هللا

 ىتح هموي الو هتليل لكأي مل رطفي نأ لبق مانف راطفإلا رضحف |[ئاص

 قأ راطفإلا رضح املف ًأًئاص ناك يراصنألا ةمرص نب سيق نإو «يبسمي
 .كل بلطأف قلطنا نكلو ءال :تلاق ؟ماعط كدنعأ :اهل لاقف هتأرما

 ةبيخ :تلاق هتأر الف هتأرما هتءاجف .هانيع هتبلغف لمعي هموي ناكو

 هيلع هللا لص يبنلل كلذ ركذف هيلع يع راهنلا فصتنا املف ءكل

 « مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ ةيآلا هذه تلزنف ملسو

 مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو 8 تلزنو اديدش احرف اهب اوحرفف
 *#)2١. دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا

 : ىنعملا نايب

 وه ثفرلا # مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ  هلوق

 الف #9 ىلاعت هلوقل سابع نبا ريسفت يف يتأيس امك ءهتامدقمو عامجلا
 . 204 جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر

 نيبرق ةدش نم يأ #* نه سابل متنأو مكل سابل نه  هلوقو
 مكداسجأل قصالملا سابللاك مكنم نحبصأ نبنم مكبرقو مكنم

 يتلا ةيجوزلا ةقالعلا لامك نع ريبعت اذهو .نهل سابللاك متحبصأو

 . نيجوزلل ماتلا ناصحإلا اهب لصحي

 نم نإف ةروصلا هذهب نيجوزلا نيب ةمئاق ةقالعلا تمادامو

 مكنأ هللا ملع ظ ىلاعت لاق كلذلو ةقالعلا هذه جئاتن بنجت بعصلا

 11ه مقر ثيدح 1 مقر باب  موصلا باتك .يراخبلا حيحص )ع(

 .(7) مقر بابلا رظنا (؟)
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 ةقشمل روظحملا اذه باكتراب اهنونوخت ينعي * مكسفنأ نوناتخت متنك

 . مكيلع هنع عانتمالا

 ريرج نبا جرخأ !ى عامجلا انه ةرشابملا # نهورشاب نآلاف ©

 عاجلا ةرشابملا :لاق سابع نبا نع ينزملا هللادبع نب ركب قيرط نم
 . ينكي ميرك هللا نكلو

 نبا نع ينوعلاو ةحلط يبأ نبا قيرط نم اضيأ ريرج نبا هجرخأو
 . (27سابع

 ريرج نبا جرخأ (ى دلولا نم ينعي * مكل هللا بتك ام اوغتباو »
 .20مهريغو يرصبلا نسحلاو ةمركعو دهاجم نع

 نع  ىركنلا وهو كلام نب ورمع قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 « مكل هللا بتك ام اوغتباو # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ءازوجلا يبأ

 . (0ردقلا ةليل :لاق

 وهو يركنلا كلام نب ورمع هيف نأل فيعض هدانسإ رثألا اذهو

 . ؟ههولاب مهتم

 نبا نع تبثي مل ثيح ًالوأ هدانسإ فعضل حوجرم لوقلا اذهف
 .ًايناث ةيآلا قايس نع هدعبلو سابع

 هركذ . مكل تبتك يلا ةصخرلا اوغتيا : ةيآلا ىنعم يف ةداتق لاقو

 .؟”ريرج نبا

 )١( يربطلا ريسفت ؟١58/5.

 يربطلا ريسفت (؟) 1١597/5.

 ) )5يربطلا ريسفت 57/17١ .

 ) )4يربطلا ريسفت (6) .5517/ مقر 7/7 بيرقتلا 5/117١ .
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 ىلاعت هلوق يف روكذم هنكلو ةيآلا قايسل بسانم ىنعملا اذهو

 .©# نهورشاب نآلاف ©

 هبشأ نأ ريغ» : هحيجرت يف لاقو لوألا لوقلا ريرج نبا راتخا دقو

 نم مكل هللا بتك ام اوغتباو هانعم :لاق نم لوق ةيآلا رهاظب يناعملا

 نألف نهوعماج ىنعمب 4 نهورشاب نآلاف ط هلوق بيقع هنأل دلولا
 يف هللا بتك ام اوغتباو : ىنعمب * مكل هللا بتك ام اوغتباو # هلوق نوكي

 تالايوأتلا نم هريغ نم ةيآلاب هبشأ لسنلاو دلولا نم نهايإ مكترشابم

 نع ربخ الو ليزنتلا رهاظ نم ةلالد اهتحص ىلع سيل يتنلا
 .©20ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو ف هلوقو

 لوأ يف اروظحم ناك يذلا يناثلا رمألل نايب * رجفلا نم دوسألا

 يف هناحبسهللا حابأف «ليللا نم مونلا دعب برشلاو لكألا وهو مالسإلا

 . ليللا داوس نم رجفلا رون نيبتي ىتح برشلاو لكألا ةيآلا هذه

 ثيدح نم يراخبلا مامإلا هجرخأ ام ةيآلا ىنعم نيبي اممو

 نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو 8# تلزنأ :لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس

 ناكو (رجفلا نم) لزني ملو # دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل

 طيخلاو ضيبألا طيخلا هيلجر يف مهدحأ طبر موصلا اودارأ اذإ لاجر

 نم ف هدعب هللا لزنأف ءامهتيؤر هل نيبتي ىتح لكأي لازي الو دوسألا
 .©"راهغلا نم ليللا ينعي امنأ اوملعف * رجفلا

 )١( يربطلا ريسفت 1170/5
 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس «ريسفتلا باتك ,.يراخبلا حيحص (؟) 401١.
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 ءاسنلاو بارشلاو ماعطلا مهيلع مرح ةمتعلا اولص اذإ ملسو هيلع
 بارشلاو ماعطلا نم عنملا دييقت ثيدحلا اذه يف ةلباقلا ىلإ اوماصو

 يراخبلا مامإلا ةياور يف ءاجو ءاشعلا ةالص دعب هنوكب ءاسنلاو
 . مونلاب كلذ دييقت هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع ةقباسلا

 ةالص ركذ نوكي نأ لامتحاب رجح نبا ظفاحلا |ابهنيب عمج دقو
 امنإ ةقيقحلا يف دييقتلاو :لاق ابلاغ مونلا ةنظم اهدعب ام نوكل ءاشعلا
 , (32ثيداحألا رئاس يف (ى مونلاب وه

 مالسإلا لوأ يف ناك يذلا عيرشتلا اذه سابع نبا ركذ دقو

 بتك |مك ماميصلا مكيلع بتك اونأ نيذلا اهيأاي » ىلاعت هلوقل ًاريسفت

 ىلع بتك دق العو لج هللا نأ اذه نم نيبتف « مكلبق نم نيذلا ىلع
 نم مونلا دعب ءاسنلاو بارشلاو ماعطلا نع كاسمإلا انلبق نم نيذلا
 .ليللا

 ماعطلا اوباصأ نيملسملا نم ًاسان نا مث» يربطلا ةياور يف هلوقو
 نأش يف هنيبي «باطخلا نب رمع» مهنم ءاشعلا دعب ناضمر يف ءاسنلاو

 نأ اهيفو يريطلا اهجرخأ ىرخأ تاياور يف ءاج ام هنع هللا يضر رمع
 نظو اهقدصي ملف تمان دق اهنأ هل تمعز هنع هللا يضر رمع ةجوز

 .©”اهعقاوف اهسفن نم هنكمتال ىتح ًاللعت كلذ تلاق اهنأ

 هللا رمأ فلاخي نأ هب قيلي ال ذإ هاوقت و رمع عروب هبشألا وه اذهو

 . ليوأت ريغ نم ًادمعت

 )١( يرابلا حتف 10/8 .
 يربطلا ريسفت (؟) 11/5- ١6
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 الو ىدهملا نم رسيتسا امف مترصحأ نإف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو »

 ٌّىذأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف هلحم يدها غلبي ىتح مكسؤر اوقلحت

 عتمت نمف متنمأ اذإف كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم

 يف مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف يدها نم رسيتسا (ف جحلا ىلإ ةرمعلاب

 هلهأ نكي مل نمل كلذ ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحلا

 .باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو مارحلا دجسملا يرضاح

 الو قوسف الو ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا

 دازلا ريخ نإف اودوزتو هللا هملعي ريخ نم اولعفتامو جحلا يف لادج

 .(191/-97١1/ةرقبلا) © بابلألا يلوأاي نوقتاو ىوقتلا

 نيسح نب ليضف لماك وبأ لاقو : يراخبلا مامإلا لاق - ١

 نبا نع ةمركع نع ثايغ نب ناهثع انثدح رشعم وبأ انثدح يرصبلا

 نورجاههملا لهأ :لاقف جحلا ةعتم نع لئس هنأ |ههنع هللا يضر سابع

 انللهأو عادولا ةجح يف ملسو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأو راصنألاو

 مكل الهإ اولعجا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةكم انمدق |ملف

 ءاسنلا انيتأو ةورملاو تيبلاب انفطف .ىدمهلا دلق نم الإ ةرمع جحلاب

 هلحم يدهلا غلبي ىتح لحي ال هنإف يدحلا دلق نم :لاقو بايثلا انسبلو

 انئج كسانملا نم انغرف اذإف . جحلاب لهن نأ ةيورتلا ةيشع انرمأ مث
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 هللا لاق مك يدهملا انيلعو انجح مت دقو ةورملاو افصلابو تيبلاب انفطف
 جحلا يف مايأة ثالث مايصف دجي مل نمف ىدهلا نم رسيتسا امف # ىلاعت

 يف نيكسن اوعمجف .ءىزجت ةاشلا «مكراصما ىلإ * متعجر اذإ ةعبسو
 هللا ىلص هّيبن هنسو هباتك يف هلزنأ ىلاعت هللا نإف «ةرمعلاو جحلا نيب ماع

 هلهأ نكي مل نمل كلذ 8# ةكم لهأ ريغ سانلل هحابأو ملسو هيلع
 وذو لاوش :ىلاعت هللا ركذ يتلا جحلا رهشأو * مارحلا دجسملا ىرضاح

 ثفرلاو .موص وأ مد هيلعف رهشألا هذه يف عتمت نمف ةجحلا وذو ةدعقلا

 20 . ءارملا لادجلاو يصاعملا قوسفلاو عامجلا

 29 . يراخبلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 :لاق سابع نبا نع سوواط ثيدح نم ٍناربطلا هرخآ جرخأو
 اهلك يصاعملا قوسفلاو « عامجاب ءاسنلل ضرعتلاو ةبارعألا ثفرلا»

 . 2)”(هبحاص لجرلا لادج لادجلاو

 (© . سوواط قيرط نم كلذك يقهيبلا هجرخأو

 © . يمثيهلا ظفاحلا ركذ اك .ىلعي وبأ هجرخأو

 )١7( نع ريجح نب ماشه نع نايفس انربخأ : يعفاشلا مامإلا لاق - ؟

 لوقي هللاو جسحلا لبق ةرمعلاب رمأت هل ليق هنأ سابع نبا نع سواط

 )١( مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذإ» ىلاعت هلوق باب ,جحلا باتك .يراخبلا 4
 مقر ثيدح 101/7.

 .(77/0) ةرمعلاب عتمتلا ىده باب . جحلا باتك , يقهيبلا ننس (؟)
 )1١915(. مقر 5١/١١ يناربطلل ريبكلا مجعملا (9

 . 51/0 - « جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر ال باب .جحلا باتك .يقهيبلا ننس (4)
 )١8/5"7(. ةرقبلا ةروس ءريسفتلا باتك .دئاوزلا عمجم (4)

 همك



 لبق نيدلا نأ نؤرقت فيك :لاقف ؟4 هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو

 (مهيأبف :لاق «نيدلا لبق ةيصولا :اولاق ؟نيدلا لبق ةيصولا وأ ةيصولا
 ميدقتلا نأ ينعي يعفاشلا لاق .كلذك وهف :لاق نيدلاب اولاق ؟نوأدبت

 , ("0ؤئاج

 : دانسإلا نايب

 دمحم وبأ يلالشا نوميم «نارمع يبأ نب ةنييع نبا وه نايفس - ١

 هظفح ريغت هنأ الإ ةجح مامإ هيقف ظفاح ةقث وهو يكملا مث ينوكلا

 ةقبطلا سوءر نم وهو .تاقثلا نع نكل سلد امبر ناكو .ةرخآب
 ةنس بجر يف تام .رانيد نب ورمع يف سانلا تبثأ نم ناكو ةنماثلا

 .2")ةعامجلا هل جرخأ .ةنس نوعستو ىدحإ هلو ةئامو نيعستو نات

 ةقبطلا نم «ماهوأ هل قودص .يئكملا ريجح نب ماشه - ؟

 . ””يبهذلا مامإلا هقثوو . يئاسنلاو ناخيشلا هل جرخأ .ةسداسلا

 يراخبلا مامإلا نأ بيرقتلا يف رجح نبا ظفاحلا ركذ اذكهو

 ىوس يراخبلا يف هل سيل :يرابلا حتف ةمدقم يف لاقو .هل جرخأ .

 |(مهيلع دواد نب ناميلس لاق :لاق ةريره يبأ نع سواط نع هثيدح
 ةرافك يف هدروأ ثيدحلا «ةأرما نيعست ىلع ةليللا نفوطأل» : مالسلا

 نع هل سواط نب هللادبع ةعباتمب حاكنلا ينو .هقيرط نم ناميإلا

 , 240هيبأ

 )١( ص ننسلاو يعفاشلا دنسم بيترت يف نتملا عئادب 597-59١ .

 ظافحلا ةركذت 2718 مقر ”١١؟/١ بيرقتلا (؟) ١/ 5١15مقر 514.

 ) )9بيرقتلا ١1/7" فشاكلا ءالد مقر 7717/7 .

 57١/7 فشاكلا «5 58/يراسلا يده (:)
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 هل جرخأ كلذ دعب ليقو ةئامو تس ةنس تام «ةثلاشلا ةقبطلا

 , 220 ةعامجلا

 هنأ تبثي مل نكل انايحأ مهولاب مهتم وهو يكملا ريجح نب ماشه هيف
 .انسح اذه ىلع هدانسإ نوكيف ثيدحلا اذه يف مهو

 ركذو دانسإلا اذهب يعفاشلا مامإلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 . "0هلثم

 )١18( نع ةَباَبَش انثدح رشب نب ىبحي انثدح : يراخبلا مامإلا لاق - *

 |بنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع ءاقرو
 نولكوتملا نحن نولوقيو نودوزتي الو نوجحي نميلا لهأ ناك ) : لاق
 دازلا ريخ نإف اودوزتو # ىلاعت هللا لزنأف سانلا اولأس ةكم اومدق |لف

 .#27 ىوقتلا
 . (2يقهيبلاو دواد وبأ هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 لبق اههضئارف اولمكأ يأ # هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو إظ ىلاعت هلوق

 يبأ نب يلع :قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ اى مكمارحإ اولحت نأ

 0/4 مقر 4١0/١ ظافحلا ةركذت ,.14 مقر ”الا//١ بيرقتلا )01(
 7١0. مقر ١١1/4 ءالؤ مقر 2١4 ١ مقر 8/5 بيذهتلا بيذهت (5)
 . ةيصولا ىلع نيدلا ةيدبت باب ءاياصولا باتك ؛778/7 يقهيبلا ننس (؟)
 (884/7 حتفلا) ١071 مقر ثيدح 5 مقر باب . جحلا باتك .يراخبلا حيجص (:0
 . ل مقر ثيدح جحلا يف دوزتلا باب جحلا باتك ءدواد يبأ ننس )0(

 . (7757/15) بوكرلا راتخا نم باب .جحلا باتك . يقهيبلا ننس
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 جحب مرحأ نم : لوقي » : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ةحلط

 اذإ رحنلا موي ىلإ جحلا مامت ءاهمتي ىتح لحي نأ هل سيلف ةرمعب وأ

 ةرمعلا مامتو هلك همارحإ نم لح دقف تيبلا رازو ةبقعلا ةرمج ىمر
 اذإ

 . 200 لح دقف ةورملاو افصلابو تيبلاب فاط

 .0©2مدقت [ك نسح رثألا اذه دانسإو

 عنام ةكم ىلإ لوصولا نم مكعنم ينعي * مترصحأ نإف  هلوق
 . "7كلذ وحن وأ ضرم وأ ودع فوخ نم

 اذإ يدهلا نم مكل رسيتسا ام اومدقف يأ « يدها نم مسيتسا |

 هلقأو مكمارحإ نم اوللحتت نأ متدرأ
 ريرج نبا جرخأ اك «ةاش حبذ

ق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم
 نم رسيتسا ام : لا

 . (؟9اهقوف اف ةاش يدملا

 . 20مدقت (ئ نسح هدانسإو

أ # هلحم ىدملا غلبي ىتح مكسوءر اوقلحت الو »
 نم اوللحتت ال ي

 لالحالل هومتمدق يذلا ىدحلا غلبي ىتح ريصقتلا وأ قلح اب مكمارحإ

 ناكم يف هحبذ وأ نكمأ نإ مرحلا ىلإ هلاصيإب كلذو هلحم مكجح نم

 نم هب للحتيل جاحلا همدقي يذلا يدمللا اذهف . نكمي مل نإ راصحإلا

 )١( يربطلا ريسفت ؟//ا7١.

 0( مقر ثيدحلا رظنا )5(.
 ) )6يربطلا ريسفت  7١5/7ءارفلل نآرقلا يناعم 1١//ا١١.

 ) ):4يريطلا ريسفت ١١5/5.

 ) )5.(؟) مقر ثيدحلا رظنأ
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 هيلع هللا لص ىبنلا لعف امك هلحم يدحلا غلبي ىتح همارحإ نم لحي ال

 ثيداحأ نم لوألا ثيدحلا يف سابع نبا لاقو «عادولا ةجح يف ملسو

 . (هلحم يدحلا غلبي ىتح للحي ال هنإف ىدهلا دلق نم» بابلا اذه

 ينعي « هسأر نم ىذأ هبوأ ًاضيرم مكنم ناك نمف ا هلوق

 وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ا هسأر قلح ىلإ كلذ ببسب رطضاو
 كسنلا وهف لضفالا امأ , لهسألاب هناحبس هللا اهأدتبا دقو * كسن
 يضر ةرجع نب بعك ثيدح كلذ ىلع لدي امتو ماعطإلا وأ مايصلا مث
 لفغم نب هللادبع قيرط نم يراخبلا مامإلا هجرحخأ يذلا هنع هللا

 دجسم ينعي  دجسملا اذه يف ةرجع نب بعك ىلإ تدعق :لاق
 هللا لص يبنلا ىلإ تلمح :دقف .مايص نم ةيدف نع هتلأسف - ةفوكلا
 دهجلا نأ ىرأ تنك ام» :لاقف . يهجو ىلع رثانتي لمقلاو ملسو هيلع
 وأ مايأ ةثالث مص :لاق ءال :تلق ؟ةاش دجت امأ ءاذه كب غلب دق

 «كسأر قلحاو ماعط نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس معطأ
 .©0ةماع مكل يهو ةصاخ يف تلزنف

 نم رسيتسا |مف جسحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف متنمأ اذاف ظ هلوق
 يف ةرمعلاب مرحأ نمف ةكم ىلإ لوصولا نم متنكمت اذإف ينعي # ىدهلا
 هلل ًاركش يدملا نم هل رسيت ام مدقيلف جحلا ىلإ اهب اعتمتم جحلا رهشأ

 جحلا نيب نرق نم كلذكو .دحاو رفس يف نيكسن نيب عمج ثيح ىلاعت
 ةجح يف ملسو هيلع هللا لص يبنلا لعفك دحاو مارحإ يف ةرمعلاو
 . عادولا

 .:هاا/ مقر ثيدح .ةرقبلا ةروس ءريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )0(

 - 6ث



 مل نم رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل كاسنالا لضفأ عتمتلاو

 لحي مث ةرمع جحلاب هلالهإ لعجي نأب عادولا ةجح يف هعم يدهلا قسي
 لوألا ثيدحلا يف سابع نبا كلذ نيب امك جحلاب كلذ دعب مرحيو اهنم

 ةاشلا نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا ركذو .بابلا اذه ثيداحأ نم

 . يدهلا يف ءىزجتن

 « متعجر اذإ ةعبسو جيلا يف مابأ ثالث مايصف دي م نمف ف لوقو
 نم ريرج نبا جرخأو . (مكراصمأ ىلإ» ثيدحلا اذه يف سابع نبا لاق

 عتمتملا ىلع اذهو : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا قيرط

 .ةفرع موي لبق جحلا يف مايأ ةثالث مايص هيلعف ًايده دجي مل اذإ ة ةرمعلاب

 ىلإ عجر اذإ ةعبسو .هموص مت دقف ثلاثلا ةفرع موي ناك نإف

 , 0هلهأ

 :لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ريرج نبا جرمخأو
 . ؟9هفرع موي ىلإ همارحإ نيب ام عتمتملل مايصلا

 لاق 4 مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ 8 :هلوق

 عم مهنع هللا ي يضر ةباحصلا جح نايب يف لوألا ثيدحلا يف سابع نبا

 نيب ماع يف نيكسن نيب اوعمجف» نيعتمتم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 بلع للا لص هين هنسو بانك يف لزنأ لاعت هلل نإف ةرمعلاو جحا

 ل يراه ل 4 ءارخل بسلا

 . عتمتلا

 .؟518 7/57 يربطلا ريسفت )١(

 .7417 7/57 يربطلا ريسفت (0)

 ةأآد



 - سابع نبا ينعي  هبهذم ىلع ينبم اذهو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 نأ مهريغ دنعو :لاق «ةيفنحلا لوق وهو مهل ةعتم ال ةكم لهأ نأب

 مد عتمتلاب ةكم لهأ ىلع بجي الف ةيدفلا وهو عتمتلا مكح ىلإ ةراشإلا

 .©0ةرمعلاب لحلا نم اومرخأ اذإ

 وذو ةدعقلا وذو لاوش ىلاعت هللا ركذ يلا جحلا رهش كأو» هلوقو

 # تامولعم رهشأ جحا 8 تايآلا هذه يف ىلاعت هللا لوق ينعي «(ةجحلا

 رمتعا ولو ينعي * موص وأ مد هيلعف رهشألا هذه يف عتمت نمف »© هلوقو
 نبا ظفاحلا لاقو .هب ملعلل ماعطإلا ركذي ملو ,رهشألا هذه لوأ يف

 ال جحلا رهش أ ريغ يف رمتعي يذلا نأل موهفم ديقلا اذهل سيل : رجح

 . 9"2هيلع مد الو ًاعتمتم ىمسي

 : لوألا ثيدحلا يف سابع نبا لاق * ثفر الف اظهلوق

 ٍناربطلا ةياور ينو يراخبلا مامإلا ةياور يف اذك # عاجلا ثفرلاو

 لوق ةغللا يف ثفرلا لصأو * عامجلاب ءاسنلل ضرعتلاو ةبارعالا ثفرلا
 ضرعتلا : ةغللا يف ةبارعألاو .هتامدقمو عاجلا ىلع قلطيو «شحفلا

 . ”9”حاضيإلاو نييبتلا هلصأو هتامدقمو عاجلا بابسأل

 نم ًاضيأ ريرج نب يجرخا اذكه * ىصاعملا قوسفلاو # هلوقو

 (*9سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلعو ينوعلا قيرط

 )١( يرابلا حتف / 1736 .

 170/7 يرابلا حتف (؟)

 (برعو ثفر) ةدام ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو برعلا ناسل رظنأ (*)
 559/57 يربطلا ريسفت (4)
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 نم ريرج نبا هجرخأ ام وهو رخآ ريسفت سابع نبا نع يورو
 قوسفلا : لاق سابع نبا نع مسقم نع فيصخ نع يروثلا قيرط
 ,20بابسلا

 مامإلا ةياور نم هنأل دانسإلا ثيح نم حصأ لوألا ريسفتلاو

 هلاتقو قوسف نم نمؤملا بابس : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .0©2( رفك

 . هريغو نمؤملا بابسل لماش يصاعملاب قوسفلا ريسفتو

 لامعأ نم ىهتني نأ ىلإ مرحي نأ ذنم ةدابعلاب سبلتم جاحلا نآلو ناكملا

 ةوسق ىلع ليلد ةدابعلاب سيلتلا لاح يف ةيصعملا باكتراف .جحلا

 سدقأ يف كلذ ناك اذإ فيكف .ىلاعت هللا ركذ نع هتلفغو بلقلا

 .ناكم

 هب دوصقملاو ءارملاب انه سابع نبا هرسف * لادج الو أ هلوقو

 ةدذع نم ريرج نبا جرخأ امك رفانتلاو ماصخلا ىلإ يدؤي يذلا ءارملا

 77١/7 يربطلا ريسفت )١(

 1٠١ مقر 78١/١ فشاكلا ,.155 مقر 551/١ بيرقتلا (؟)

 14 مقر ثيدح .ناميإلا باتك . يراخبلا حيحص )2

 3 مقر ثيدح ناميإلا باتك ءملسم حيحص

 همة"



 ىتح كبحاص ىرامت نأ : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع قرط

 . ()هبضغت

 يف سابع نبا لاق *# ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو © هلوق
 نوجحي نميلا لهأ ناك » : ةيآلا هذه لوزن ببس يف ثلاثلا ثيدحلا

 نبا داز : رجح نبا ظفاحلا لاق « نولكوتملا نحن نولوقيو نودوزتي الو

 الفأ هللا تيب جحن نولوقي » سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح يبأ

 .209؟ « انمعطي

 يف ماعطلاب دوزتلا كرت نأ ةيآلا مهيف تلزن نيذلا ءالؤه نظ دقو

 لمعلا اذه نأل مهبنم لهج اذهو هللا ىلع لكوتلا نم جحلل رفسلا

 يف هللا مهرمأ دقو ةلأسملاب سانلل ضرعتلا وهو مرحم رمأ يف مهعقوي

 سانلا ةلأسم نم مهعنميو مهيفكي امب مهرفس يف اودوزتي نأب ةيآلا هذه

 يف ناسنالا هلمحي داز ريخ نأ ىلاعت نيب مث « اودوزتو » ىلاعت لاقف

 ىلاعت لاقف هيهاون بانتجاو هرماوأ لعفب لجو زع هللا ىوقت وه هتايح

 هللا مهرمأ امل : ريثك نبا لوقي اذه ينو *« ىوقتلا دازلا ريخ ناف

 ىوقتلا باحصتسا وهو ةرخآلا داز ىلإ مهدشرأ ايندلا يف رفسلل دازلاب

 سابللا ركذ امل # ريخ كلذ ىوقتلا سابلو اشيرو # لاق اى اهيلإ

 ىوقتلاو ةعاطلاو عوشخلا وهو يونعملا سابللا ىلإ ًادشرم هبن ىسحلا

 . 29 عفنأو اذه نم ريخ هنأ ركذو

 )١( يربطلا ريسفت 1/717١

 يرابلا .حتف (؟) 785/7
 )*( ريثك نبا ريسفت ١/7548
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام باب -

 نم متضفأ اذاف مكبر نم الضف اوغتبت نا حانج مكيلع سيل

 متنك ناو مكاده |مك هوركذاو مارحلا رعشملا دنع هللا او ركذاف تافرع

 .(98١/ةرقبلا)# نيلاضلا نمل هلبق نم

 )١9( نع نايفس انثدح دمحم نب هللا دبع ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 وذو ةنحيو ظاكع تناك : لاق [بنع هللا يضر سابع نب را نعورمع

 اهيف ةراجتلا نم اومثأت مالسالا ناك |ملف ,ةيلهاجلا يف ًاقاوسأ زاجملا

 ف« مكبر نم الصضف اوضتيت نأ حانج مكيلع سي )ها كزشف
 . سابع نبا اهأرق  جحلا مس

 مكيلع سيل # هللا لزنأف » : يراخبلا مامإلل ىرخأ ةياور ينو
 . '"2اذكه سابع نبا أرق . جحلا مساوم يف # حانج

 .٠ «'2يقهيبلاو دواد وبأ هجرخأو

 *م مقر بابو م6 مقر ثيدح لوألا بابلا .عويبلا باتك . يراخبلا حيحص )01(

 5٠١94 مقر ثيدح

 ١ يقهيبلا نئس 7١”:و اا مقر ثيدح الو ه مقر باب جحلا باتك «دواد يبأ ننس 23

 مم / 4 جحلا يف ةراجتلا بابو جحلا باتك
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 -: ىنعملا نايب

 هذه « ةيلهاجلا يف ًاقاوسأ زاجملا وذو ةنجمو ظاكع تناك و هلوق

 نيب ظاكع قوس عقتو مالسإلا لبق برعلا قاوسأ رهشأ يه قاوسألا

 نع يور امك - ءافلا مضب - قتفلا هل لاقي دلب ىلإ فئاطلاو ةلخن يداو
 لزانملا نرق ءارو تناك اهنأ يبلكلا نب ماشه نعو .؛قاحسإ نبا

 نع ىورف ةنجم امأ ,فيقثو سيقل تناكو ءاعنص قيرط ىلع ةلحرمب
 نعو .ءرغصألا هل لاقي لبج ىلإ نارهظلا رمب تناك اهنأ قاحسإ نبا

 تناكو ءاضيبلا يبرغ اهنم ديرب ىلع ةكم لفسأب تناك يبلكلا نبا

 ىلإ ةفرع ةيحانب تناك اهنأ قاحسا نبا نع ىورف زاجملا وذ امأ «ةنانكل

 . ©0ةفرع نم خسرف ىلع ليذل اهنأ يبلكلا نبا نعو .اهبناج

 ةءارقلا نم هذه « كلذك سابع نبا اهأرق جحلا مساوم يف » هلوقو

 نبا طفاحلا ركذ امك ريسفتلا مكح ةمئألا دنع اهمكحو ةذاشلا
 . ")رجح

 . يناثعلا فحصملا مسر اهتفلاخمل ةذاش ةءارقلا هذه تناك امنإو

 دعب ىلوألا يراخبلا مامإلا ةياور يف ةلمجلا هذه تءاج دقو

 كلذ دعب ةيناثلا ةياورلا يف تءاجو « مكبر نم الضف 8 ىلاعت هلوق

 تسيلو «ةيآللل سابع نبا نم ريسفت ةلمجلا هذه نأ ىلع ليلد اذهو

 . نآرقلا نم

 رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإف ط ىلاعت هلوقو

 قيرط نم ريرج نبا جرخأ اى اهلك ةفلدزم وه مارحلا رعشملا # مارحلا

 )١( يرابلا حتف 5941/7

 يرابلا حتف (؟) 5946/7

 كك



 عمجب نيذللا نيلبحجلا نيب ام :لاق سابع نبا نع ريبج نب ميكح

 سانلا رمع نبا ىأر :لاق ,يعخنلا ميهاربإ قيرط نمو .رعشم

 .رعشم اهلك اعمج نإ سانلا اهأ :لاقف عمجب ليبجلا ىلع نومحدزي
 يه عمجو .7'2نيعباتلا نم عمج نع كلذب لوقلا ريرج نبا لقنو
 . ةفلدزم

 )١( يربطلا ريسفت 5//781- 784

 - ةا[-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام 9

 |مهمثاو سانلل عفانمو ريبك مثا امههيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي
 .(519 /ةرقبلا)* امهعفن نم ركأ

 دام د د

 يزورملا دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق 0

 نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب ىلع انثدخ
 # ىراكس متناو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي : لاق سابع

 عفانمو ريبك مئا هيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي او «ةيآلا
 رسيملاو رمخلاامنا 8 ةدئاملا يف ىتلا مهتخسن .ةيآلا 4 سانلل

 ْ . 20ةيآلا * باصنألاو

 . 2'2هلثم ركذو .دانسإلا اذهب دواد يبأ قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 -: دائسإللا ناين

 نب يلع هيف نأ انل نيبتو هلاجر ىلع مالكلا مدقت دانسإلا اذه

 )١( مقر ثيدح لوألا بابلا ةيرشألا باتك ,دواد يبأ ننس 7717/1

 رمخلا يف ءاجام باب ,ةيرشألا باتك , يقهيبلا ننس (؟) 5865/4 .

-548- 



 اذه ىلع دانسإلاف .200 مهب قودص وهو يزورملا دقاو نب نيسحلا

 نب نيسحلا نب يلع هيف مهو امم نوكي نأ لاتتحال فعضلل لمتحم
 .دقاو

 نع حضاو نب ىبحي قيرط نم يربطلا ريرج نبا مامإلا هجرخأو

 .07©2 سابع نبا هيف سيلو هلثم

 نب يلع ةياور نم حصأ هتياورف ")ةقث هليمت وبأ حضاو نب ىبحيو
 ماهوأ نم سابع نبا ىلإ رثألا اذه ةبسن لعلف .دقاو نب نيسحلا

 : ىنعملا نايب

 نع نوملسملا كلأسي ينعي * رسيملاو رمخلا نع كنولأسي #» هلوق

 رمخلا يف انل نيب مهللا» هنع هللا يضر رمع لوق نم يتأيس | امههمكح

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل باطخلاو ,«ايفاش انايب

 ىطغ ءيش لكو .رتس ىنعمب رمخ نم ,ركسم بارش لك رمخلاو
 هنأل رمخلا هل لاقي فتلملا رجشلاو «ةأرملا رامخ هنمو هرمح دقف ائيش

 رماخ ام رمخلاوو هنع هللا ىضر رمع لاق اك .(20 هرتسيو هتحن ام ىطغي

 «© . ناخيشلا هجرخأ (لقعلا

 )١9(. مقر ثيدحلا رظنا 21(

 61/57 يربطلا ريسفت (؟)

 غ8 /ةصالخلا 2.194 مقر 755/5 بيرقتلا (6)
 01/7 يبطرقلا ريسفت (:4)

 506 مقر ةدئاملا ةروس ءريسفتلا باتك يراخبلا عحيحص )5,

 م مقر ريسفتلا ملسم حيحص

-484- 



 مامإلا هجرخأ ام ركسي ام لك لمشت رمخلا نأ ىلع لدياممو

 ىلص هللا لوسر لاق لاق ام هنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ملسم

 دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأو 227 «رمخ ركسم لكو» ملسو هيلع هللا

 29 .ةجام نباو يذمرتلاو

 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ |مك رامقلا وهف رسيملا امأ
 ةيلهاحملا يف لجرلا ناك «راهقلا رسيملا :لاق سابع نبا نع ةحلط

 ©9 . هلامو هلهأب بهذ هبحاص رمق امبمأف هلامو هلهأ ىلع رطاخب

 (© . مدقت امك نسح رثألا اذه دانسإو

 ىمس هيلع نورماقتي اوناك يذلا روزجلا رسيملا : يرهزألا لاقو

 وه اذهو :لاق .روزجلا محل ءىزجي هنأل رزاجلا :رسايلاو .هترسب

 روزجلا ىلع نيرماقتملاو حادقلاب نيبراضلل لاقي مث رزاجلا يف لصألا

 © .كلذل اببس اوناك اذإ نورزاج مهنأل نورساب

 امنإو رامقلا وه :رسيملا يف لاق هنأ دهاجم نع ريرج نبا جرخأو
 .اذكو اذك عض كلوقك اورزجاو اورسيأ : مهلوقل رسيملا يمس

 215/5١ دمحأ دنسم (19)
 سماخلا بابلا ضيا مقر ثيدح .ةبرشألا باتك ءدواد يبأ دنس

 ١851 مقر لوألا بابلا «ةبرشألا باتك  يذمرتلا ننس

 774٠ ثيدح 4 باب .ةبرشألا باتك .ةجام نبا ننس

 76/8/7 يربطلا ريسفت ()

 .(7؟) مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 (رسي) ةدام برعلا ناسل 01/7 يبطرقلا ريسفت (0)

 هم



 نم وهف رامق هيف بعل لك :لاق هنأ نيريس نبا نع جرخأ امك
 ().رسيملا

 برش ىلع بترتملا مثإلا اذه 4 ريبك مثإ هيف لق  ىلاعت هلوقو
 ديري امنإ # ةدئاملا ةروس يف هلوقب هناحبس هللا هنيب رسيملا بعلو رمخلا

 مكدصيو رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نا ناطيشلا

 .41(29 /ةدئاملا) 4 نوهتنم متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع

 نأ ذإ اهميرحت ىلع ًاليلد 4 ريبك مثإ امهيف لق »> ىلاعت هلوق سيلو
 ىلع اورمتسا اهميرحت لبق ةباحصلا نم رمخلا برشي ناك نم ضعب
 نأ اهنم اومهف امنإو ميرحتلا اهنم اومهفي ملو ةيآلا هذه لوزن دعب اهبرش
 ةالصلاو هللا ركذ نع دصلا نم مثإلا يف عقوي هنأل ىلوألا فالخ اهبرش

 لاحلا وه اى اهبرش نع يمن ةيآلا يف دري ملو .ءاضغبلاو ةوادعلا داجيإو

 . كلذ دعب اتلزن نيتللا نيتيآلا يف

 ميرحت اهنم اومهفي مل مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ ىلع لديامنو

 ديبع انثدح لاق دوادوبأ انأبنأ :لاق يئاسنلا مامإلا هجرخأ ام رمخلا

 نع ةرسيم يبأ نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ انأبنأ لاق ىسوم نب هللا

 انل نيب مهللا :رمع لاق رمخلا ميرحت لزن امل :لاق هنع هللا يضر رمع
 تئرقف رمع ىعدف ة ةرقبلا يف يتلا ةيآلا تلزنف .ًايفاش ًانايب رمخلا يف

 يتلا ةيآلا تلزنف .ًايفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب مهللا :رمع لاقف هيلع

 .4« ىراكس متناو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأاي © ءاسنلا يف

 )١( يربطلا ريسفت 7/ 70/101

 )١( نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ ١/١717

 أ١١ا-

 )1١؟(



 هل : ىدان ةالصلا ماثأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدانم ناكف

 مهللا :لاقف هيلع تئرقف رمع ىعدف .ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت

 رمع ىعدف «ةدئاملا يف يتلا ةيآلا تلزنف .ًايفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب

 . 2')انبر انيهتنا

 . 2') حيحص هدانسإو

 حلاص دانسإ اذه : ينيدملا نب يلع لاق :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 . 20 حيحص 0

 )١( رمخلا ميرحت باب «ةبرشألا باتك . يئاسنلا ننس )5875/48(.

 ) )7:دانسإلا اذه نايب

 ءالولاب يئاطلا مهرد نب ىبحي نب فيس نب ناميلس وه يئاسنلا خيش دواد وبأ ١-

 .نيتئامو نيعبسو نيتنثا تام ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم ظفاح ةقثوهو .ينارحلا

 بيذهتلا - 80٠ مقر "55/7 بيرقتلا) ةتسلا ةمئألا نم طقف يئاسنلا هل جرخأ

 .(37"ا/ مقرو

 ةعسانتلا ةقبطلا نم وهو ,عيشتب ةقث «يبسبعلا راتخملا يبأ نب ىسوم نب هللا ديبعو 5

 ١51١7( مقر 078/١ بيرقتلا)

 .(0) مقر ثيدحلا يف مدقت ةقث وهو « يعيبسلا سنوي نبا وه ليئارسإو - '“
 نم رثكم دباع ةقئوهو .ينادمهلا هللادبع نب ورمع « يعيبسلا وه قاحسإ وبأو - 4

 مقر 7/7 بيرقتلا) ةثلاثلا ةقبطلا نم وهو .هرمع رخآ يف طلتخا دقو .ثيدحلا
00 

 ثالث ةلس تام .دباع ةقثوهو .يفوكلا نادمملا ليبحرش نب ورمع وه ةرسيم وبأو - ©

 مقر 75/7 بيرقتلا) .يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هل جرخأ «نيتسو

 .(9/8 مقر غ//8 بيرقتلا 6

 ١14/5 بيذهتلا بيذبت رظنا) ضعب نم مهضعب عمس دق تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف

 مقر عءال/م ل٠٠ مقر "0/8 4ك مقر 551/١ وال مقر 5 لالالال مقر

.)/4 

 7514/١ ريثك نبا ريسفت (؟)

-١١1 



 سنوي نب ليئارسإ قيرط نم يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا هجرخأو

 .20هلثم ركذو دانسإلا اذهم

 دانسإلا اذهب ليئارسإ نع نيقيرط نم يذمنرتلا مامإلا هجرخأو

 .7©2هلثم ركذو

 اهيبراشل لصحي اف رمخلل ةبسنلاب امأ * سانلل عفانمو 9 هلوقو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك ةوشنلاو ةذللا نم

 . ””اهوبرش اذإ اهحرفو اهتاذل نم نوبيصي اهيف :لاق سابع نبا نع
 . ؟9مدقت امك نسح دانسإ اذهو

 .بسكلاو قزرلل ةليسو اوك سانلا ضعبل ةبسنلاب اهعفانم نمو

 حيرلا هل لصحي نيرماقتملا ضعب نوك يف يهف رسيملا عفانم امأ

 اهيلع نورماقتي يتلا حئابذلا نم ءارقفلل لصحي اهيفو «هنم دهج ريغب

 . ةيلهاجلا يف برعلا دنع رامقلا هيلع ناك امل ةبسنلاب

 مثالا نم امههيلع بترتي ام ينعي * |مههعفن نم ربكأ امهمثاو إظ هلوقو
 نيدلا يف اهترضم نأل ةعفنملا نم هل لصحي امت امهيطاعتم ىلع ةرضم ريكأ

 يف كلذو لاملاو مسجلا يف ًاضيأ ايندلا ةرضم ىلع نالمتشي اههنإف

 .امهتبقاع

 )١( مقر ثيدح .رمخلا ميرحت باب ةبرشألا باتك دواد بأ ننس 7717١
 مقر ثيدح «ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك .يذمرتلا ننس (؟) ٠١59

 )*( يربطلا ريسفت 7550/5

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (5)

0 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام- ٠

 مهوطلاخت نأو ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا نع كنولأسيو »
 هللا نا مكتنعأل هللا ءاش ولو حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو مكناوخاف

 .(١5؟١ /ةرقبلا)# ميكح زيزع

 6 د د

 انثدح ةبيش يبأ نب نامثع انثدح : يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق 2(

 هللا لزنأ امل : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ءاطع نع ريرج
 نيذلا نا و * نسحأ يه ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو © لجو زع

 لزعف ميتي هدنع ناك نم قلطنا ةيآلا * املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي

 سبحيف هماعط نم لضفي لعجف .هبارش نم هبارشو هماعط نم هماعط
 لوسرل كلذ اوركذف مهيلع كلذ دتشاف ,دسفي وأ هلكأي ىتح هل

 نع كنولأسيو # لجو زع هللا لزنأف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اوطلخف .4 مكناوخاف مهوطلاخت ناو ريخ مهل حالصا لق ىماتيلا

 . 2')هبارشب مهبارشو هماعطب مهماعط

 )١( مقر ثيدح .ميتيلا ةطلاخم باب ءاياصولا باتك ءدواد يبأ ننس 381/1 .

 -*#١١8اسه



 -: دانسإلا نايب

 امنع نب ميداربإ نب دمع نب فادح وع ةيبش يا نب ةايع ١

 نايث هلو .نيتئامو نيثالثو عست ت ةئس تام «ةرشاعلا ةقيطلا نم : ماهوأ

 . ")هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هل جرخأ .ةنس نوناثو

 نوكسو فاقلا مضب طرق نب ديمحلا دبع نبا وه ريرجو - ؟
 .باتكلا حيحص ةقث وهو اهيضاقو يرلا ليزن .يفوكلا يبضلا  ءارلا

 ةئامو نينامثو ناث ةنس تام .هظفح نم مهب هرمع رخآ يف ناك ليقو

 . "2ةعامجلا هل جرخأ .ةنس نوعبسو ىدحإ هلو

 رخآا يف طلتخا قودص وهو .ىفقثلا بئاسلا نباوه ءاطعو

 هل جرخأ .ةئامو نيثالثو تس ةئس تام .ةسماخلا ةقبطلا نم .هرمع

 .©9ةعبرألاو يراخبلا مامإلا

 ضوحلا ركذ يف دحاو ثيدح ريغ يراخبلا حيحص يف هل سيلو

 ريسفت يفوهو تابثالا دحأ ةيشحو يبأ نب رفعج رشب يبأب ًانورقم

 0 رجح نبا ظفاحلا هركذ رثوكلا

 مه طالتخالا لبق هنع اوور نيذلا نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو
 عمسو ينايتخسلا بويأو ديز نب دامحو ةدئازو ةبعشو يروثلا نايفس

 )١( بيرقتلا ١7/7 مقر  2٠١ظافحلا ةركذت ١/ 1414مقر 50١

 ) )0بيرقتلا ١/١79 مقر  ,55الخلاصة/5١

 *9/ةصالخلا 4١ مقر 7١/7 بيرقتلا (1)

 576 /ىراسلا ىده (:)

 ها١١ 86ه



 ءالؤه ادعام امأ ؛هدعب ةرمو هطالتخا لبق ةرم نيترم ةملس نب دامح هنم

 نم هل لصحت اموه اذه نأ ركذ دقو .هطالتخا دعب هنم اوعمس دقف

 . "0ليدعتلاو حرجلا ةمئأ مالك

 .(0) تبث ةقث ريبج نب ديعسو

 نأ ريغ "”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 ديمحلا دبع نب ريرج هنم عمس دقو .طلتخا دق بئاسلا نبا ءاطع هيف

 امل ديمحلا دبع ريرجو ةبيش يبأ نب نامثع هيف نأ امك ؛هطالتخا دعب
 هيف طلتخا امئ الو هيفامهو امم ثيدحلا اذه سيل نكلو ةليلق ماه وأ

 يبأ نب يلع قيرط نم هجرخأ يربطلا ريرج نبا مامإلا نأل ءاطع

 .«هوحن ركذو سابع نبا نع يفوعلا قيرط نمو ةحلط

 |ك فيعض يفوعلا دانسإو نسح ةحلط يبأ نب يلع دانسإو

 . (0مدقت

 اهداضتعاب نكلو ءقودص بئاسلا نب ءاطع نأل ًانسح اهدانسإ

 .هريغل احيحص ثيدحلا حبصي يربطلا مامإلا يتياورب

 نم يقهيبلاو مكاحلاو يئاسنلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 )١( /يراسلا ىده ,« 701/17 بيذهتلا بيذمت 4755
 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 25864 مقر 1١5. ٠١7/10 مقر اله /؟ 2594 مقر ١54/7 بيدهتلا بيذهت رظنا هيف

 ١5 مقر 4

 7077 - 7/1١/5” يربطلا ريسفت (1)

 .(76) مقر ثيدحلاو (5) مقر ثيدحلا رظنا (5)
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 .7©2يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو .بئاسلا نب ءاطع قيرط

 -: ىنعملا نايب

 دق مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ ةيآلا هذه لوزن ببس نم انل نيبت

 ىماتيلا نم مهيديأ تحت نم لاومأب مهلاومأ طلخ نم مهضعب جرحت

 رثكأ ىماتيلا لاومأ نم اوقفني نأ نم ًافوخ ًاعيمج مهيلع اهنم قافنإلاو

 . كلذب مهوملظيف مهتجاح نم
 هللا لزنأ جرحلاو ةقشملا نم ءيش هيف ىماتيلا لاومأ لزع ناك الو

 عم مهلاومأ طلخ يف مهئايلوأ نع جرحلا عفرل ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس
 . مهاومأ

 حالصإ ىلع لمعلا نأ يأ # ريخ مه حالصا لق ظ هلوقو

 #« مهوطلاخت ناو © اهلامهإ نم ريخ اهوحنو ةراجتلاب اهتيمنتب مهلاومأ

 ينعي # مكناوخاف » كلذ هبشا امو سبلملاو برشملاو لكاملا يف ينعي

 هللاو 8 حالصإلا نوديرت متمد ام كلذ يف مكيلع جرح الو نيدلا يف

 ةصلاخ يلولا ةين نوكت نأ وه هيلع لوعملاف * حلصملا نم دسفملا ملعي

 هللا اش ولو » # ميتيلا لام عم هلام طلخ نم حالصإلا ةدارإ يف

 لاومأ نع مكلاومأ لزعب مكمزلأ ول اميف مكيلع قشل يأ * مكتنعأل
 . مثإلا يف كلذ ببسب متعق ولو كلذ وحنو برشملاو لكأملا يف ىماتيلا

 هللا ءاش ولو : لاق سابع نبا نع مسقم قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 . ©" أقبوم ىماتيلا لاومأ نم متبصأ ام لعجل

 )١( كردتسملا (؟57/53) ميتيلا ةطلاخمل باب ءاياصولا باتك « يئاسنلا ننس 2٠١3/5

  »4.ةدهانملا باب جحلا باتك 6 يقهيبلا ننس ريسفتلا باتكو داهجلا باتك

 ميتيلا ةطلاخم باب ءاياصولا باتك .784/5و .

 7"ا/0/7 يربطلا ريسفت )5

 دالا١١ا-



 اوقتاو مكسفنأل اومدقو متئش ىنأ مكئرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن

 (777 /ةرقبلا) # نينمؤملا رشبو هوقالم مكنا اوملعاو هللا

 دع دنع دلع

 رفعج نع - يّمَقلا ينعي  بوقعي انثدح : دمحأ مامإلا لاق - )21 2 ١

 ىلإ باطخلا نب رمع ءاج :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع
 امو :لاق ,تكله هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ءائيش هيلع دري ملف :لاق .ةحرابلا يلحر تلوح : لاق ؟ككلهأ يذلا

 اوتأف مكل ثرح مكؤاسن  ةيآلا هذه هلوسر ىلإ هللا ىحوأف :لاق

 .©")ةضيحلاو ربدلا اوقتاو «ربدأو لبقأ * متئش نأ مكثرح

 اذهب يمقلا بوقعي قيرط نم نابح نباو يذمرتلا مامإلا هجرخأو
 . ©9هلثم اركذو دانسإلا

 )١( دمحأ دنسم ١/7417

  (32باتك «.نآمظلا دراوم ؟8 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس «ريسفتلا باتك . يذمرتلا نئس

 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس .ريسفتلا ١09/7١.
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 : دانسإلا نايب

 يضاق يدادغبلا يلعوبأ بيشآلا ىموم نباوه نسحلا ١
 رشع وأ عست ةنس تام ةعساتلا ةقبطلا نم ةقث وهو ءاهريغو لصوملا

 .(0) ةعاجلا هل عرخأ «نيتئامو ش

 20 ةئامو

 .مهب قودص وهو يمقلا يعازخلا ةريغملا يب أ نبا وه رفعجو - و

 .©0ةسماخلا ةقبطلا نم

 3 7 مسا نىااط ”مط
 .ُ )هتمحرت تمدقت تبث ةقث ريبج نب ديعسو -

 ف نك "ضعي نم مهضعي هتاور عيس 5 لصتم دانسإ اذهو

 رهظي مل نكلو ,مهولاب (هتا دق ة ةريغملا ىب أ نب رفعجو يمقلا بوقعي

 .ًاسح اهدانسإ نوكيف ةياورلا هذه يف مهو |بنم

 قئثوو دمحأ مامإلا ةيادر نم ثيدحلا اذه يدنيما ظفاحلا ركذ دقو

 دقو ًاحيحص دانسإلا نوكيا دانسإلا 0

 )١( بيرقتلا ١7١/١ فشاكلا ,777 مقر 0/١ا7؟رقم ٠١7

 مقر 597/7” فشاكلا 287 مقر ”ال5/75 بيرقتلا (؟) 1 500.

 ) )9بيرقتلا ١7/1١ مقر ٠١7., /ةصالخلا 11

 مقر ثيدحلا رظنا (؟) )١١(.
 ) )5بيذهتلا بيذهم ١/٠١8 مقر "751/5016 مقر 67١ ١١/ 7946مقر ٠057

 )١( دئاوزلا عمجم 71١9/5
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 نيثيدحلاب هداضتعال هحيحصضت لعلو (9) جح نبا ظفاحلا هححص

 .هريغل احيحص نوكيف نييتالا

 ىبحي نب زيزعلا دبع انثدح : يناتستجسلا دواد وبأ مامإلا لاق - 5 26(؟5)

 نع قاحسإ نب دمحم نع  ةملس نبا ينعي دمحم ينثدح غبصألا وبأ

 هللاو 0

 هلع اضف مه نوري وناكو بانك له مهو - دوهيلا نم يملا اذه

 باتكلا لهأ رم أ نم ناكو ,مهلعف نم ريثكب نودتقي اوناكف ملعلا يف

 اذه ناكف ةأرملا نوكت ام رتسأ كلذو فرح ىلع الإ ءاسنلا اوتأي ال نأ

 نم يحلا اذه ناكو .مهلعف نم كلذب اوذخأ دق راصنألا نم يحلا

 تاربدمو تالبقم مهنم نوذذلتيو ًاركنم ًاحرش ءاسنلا نوحرشي شيرق

 نة عن لج عوزت ةنيدلا دورجاهلا مدق |ماف تايقلتسمو

 . ©29دلولا عضوم كلذب

 -: دانسالا نايب
 غبصالا وبأ «ىئاكبلا فسوي نب ىبحي نبزيزعلا دبع ١

 سمح ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا نم ؛«مهو امبر قودص .ينارحلا

 ١41/8 يرابلا حتف 01(

 ١) مقر ثيدح .حاكتلا عماج يف باب ,حاكنلا باتك «دواد يبأ ننس 75١554.
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 .27يبهذلا مامإلا هقثوو «نيتئامو نيثالثو

 نم ةَقث «ينارحلا ءالولاب ىلهابلا هللا دبع نب ةملس نب دمحم - ”

 ىلع نيتئامو نيعستو ىدحإ ةنئس تام ةرشع ةيداحلا ةقبطلا

 .2) حيحصلا

 قارعلا ليزن «يندملا ءالو يبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحمو -

 راغص نم .سلدي قودص وهو .يزاغملا يف مامإ «ةريسلا بحاص
 مامإلا هل جرخا ءاهدعب لاقيو ةئثامو نيسمح ةنس تام ةسماخلا ةقبطلا

 .©) ةعبرألاو ملسمو ًاقيلعت ىراخبلا

 ةنس تام .ةسماخلا نم .هفعضف ربلا دبع نباو هلهجف مزح نبا مهوو

 ىراخبلا مامإلا هل جرخأ ,.نيسمخو سمح نبا وهو ةئامو ةرشع عضب

 . ؟)ةعبرألاو اقيلعت

 وأ ىدحإ ةنس تام ةثلاثلا ةقبطلا نم .ملعلاو ريسفتلا يف مامإ ةقث وهو

 هلو كلذ يف ءاملعلا نيب فالتخا ىلع ةئامو عبرأ وأ ثالث وأ نيشنثا

 .©*ةعامجلا هل جرخأ دقو .ةنس نونامثو ثالث

 540١ مقر 7١7/7 فشاكلا ء.1509 مقر 017/١ بيرقتلا 1 ١١(

 778/ةصالخلا . 555 مقر ١١/57 بيرقتلا (5)

 10785 مقر ”١9/7 فشاكلا 5٠. مقر ١55/75 بيرقتلا (*)

 مزح نبا مالك رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو ,. ١16 /ةصالخلا ,.159 مقر ١/*” بيرقتلا (5)

 4154/١ بيذهتلا يف هيف ربلا دبع نباو

 م8” مقر 45/١ ظافحلا ةركذت 7 مقر 559/57 بيرقتلا (3)
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 نكل .©2”ضعب نم مهضعي هتاور عمس دق لصتم دانسا اذهو

 . عامسلاب انه حرصي ملو سيلدتلاب مهتم وهو قاحسإ نب دمحم هيف

 حيحص :لاقو هلثم ركذو دانسإلا اذبم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 دقو قاحسإ نب دمحم نع رخآ قيرط نم مكاحلا هجرخأ نكلو

 . "”ملسم طرش ىلع هنأب يبهذلا هيلع مكحو مكاحلا هنع تكس

 .2 © هلثم ركذو دانسإلا اذهب مكاحلا هخيش نع ىيقهيبلا هجرخأو

 نييوار هيف نأل ًانسح ثيدحلا اذه دانسإ نوكي اذه ىلع ءانبو

 يضر رباج ثيدح نم ارصتخم يراخبلا مامإلا هجرخأ نكلو نيقودص
 سابع نبا ثيدح كلذب ىوقتيف ينآلا ثيدحلا هل دهشي امك 0هنع هللا
 . يبهذلاو مكاحلا هححص كلذلو .هريغل ًاحيحص هدانسإ حبصيو

 نيدشر انثدح ناليغ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق -# )255(١6

 نع شنح ينثدح يرفاعملا ىبحي نب رماع نع نابوث نب نسح انثدح
 سانأ يف * مكل ثرح مكؤاسن  ةيآلا هذه تلزنأ :لاق سابع نبا

 لوسرلاقف .هولأسف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا اوتأ راصنألا نم

 . "”جرفلا يف ناك اذإ لاح لك ىلع اهتئا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 )١(: بيذهتلا بيذهت ١/ 71مقر 8507/5 0154 مقر 599

 60/7 .حاكتلا باتك ,كردتسملا (5)

 77/4/57 ءريسفتلا باتك ,كردتسملا ()

 ١960/1 نهرابدأ نم ءاسنلا نايتإ باب ,.حاكنلا باتك .يقهيبلا ننس (:4)

 10378 مقر ثيدح 8 مقر باب ةرقبلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 6ك

 554/١ دمحأ دنسم (5)

 -؟١١7-



 : دانسإلا نايب

 يملسألا مث يعازخلا ءامسأ نب هللادبع نب ناليغ نب ىبحي ١-

 نيرشع ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا نم .ةقث .«يدادغبلا لضفلا وبأ

 .2') حيحصلا ىلع نيتئامو

 يرصملا جاجحلا وبأ يرهملا حلفم نب دعس نباوه نيدشرو - ١

 ناث ةنس تام ,ةعباسلا ةقبطلا نم .هطيلختو هتلفغل «فيعض وهو

 .7"2ةنس نوعبسو نات هلو ةئامو نينامثو

 .©0ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس تام .ةسداسلا ةقبطلا

 ةقبطلا نم ةقث . سينخ نب ىرفاعملا ىيحن نب رماع -5

 ,50(2 هجام

 نب يلع نبا لاقيو هللادبع نب شلح نيدشر وبأ وه هرحو 6

 ةنس تام «ةثلاشلا ةقبطلا نم ةقث وهو «ةيقيرفإ ليزن يئابسلا ورمع
 .؟( 29 ةعبرألاو ملسم هل جرخأ ,ةئام

 .7)2ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 )١( مقر "55/7 بيرقتلا ١155., مقر 510/7 فشاكلا 1515 .

 ) )0بيرقتلا ١/ 701ءافعضلا يف ىنغملا .47 مقر ١/ 5755مقر  »5١57بيذهتلا

 .االال/؟

 ”١٠١15 مقر 5١8/١ فشاكلا .1505 مقر ١١5/١ بيرقتلا (9)

 ١86 /ةصالخلا ءال٠ مقر 540/١ بيرقتلا (4)

 ١587 مقر 56١/١ فشكلا ا مقر ٠١5/١ بيرقتلا )2(

 بيذهت ١55 مقر 84/0 2578 مقر 2٠١5 ١ مقر هال/# بيذهتلا بيذبع (9)

 . (تابوث نب نسحلا ةمجرت) لايكلا

 رص
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 ثيدحلاب ىوقتي هنأ الإ فيعض وهو دعس نب نيدشر هيف نكل
 .هريغل ًانسح نوكيف قباسلا

 : ىنعملا نايِب

 روكلا وه لحرلا «ةحرابلا ىلحر تلوح» لوألا ثيدحلا يف هلوق

 انه هب ىنك دقو ىوأملاو لزنملا ىلع قلطيو لبإلا قوف هيلع بكري يذلا
 نم اهلبق يف هتأرما ىتأ دق هنأ هلحر ليوحت نم دوصقملاو .هتجوز نع

 . ©")اهريظ ةهج
 وأ اهريد يف ةأرملا نايتإ بنتجا ىنعي (ةضيخلاو ربدلا قتاو» هلوقو

 . ًاضئاح تماد ام اهلبق يف

 ءاج مهو هل رفغي هللاو  رمع نبا نا» يناثلا ثيدحلا يف هلوقو

 :يباطخلا لاقو «مهوأ هل رفغي هللاو  رمع نبا نأ دواد يبأ ننس يف

 لجرلا مهو لاقي .فلأ ريغب «مهو» باوصلاو ةياورلا يف عقو اذكه

 ءىشلا ىلإ همهو بهذ اذإ ءاملا ةحوتفم  مهوو ءيشلا يف طلغ اذإ

 غلب دق نوكي نأ هبشيو ءائيش هتءارق نم طقسأ اذإ فلألاب  مهوأو

 هيلإ بهذي ناك ام فالخ ءيش ةيآلا ليوأت يف رمع نبا نع سابع نبا
 . 2'2سابع نبا

 . مكاحلا ةياور يف باوصلا ىلع «مهو» ةملك تءاج دقو : لوقأ

 سابع نبا.نم رمع نبا ىلإ ثيدحلا اذه يف مهولا ةبسن نم مهفي دقو
 ينأ 8 ىلاعت هلوق رسفي هنأ نم رمع نبا نع رهتشا ام دصقي هنأ

 . ””نهرابدا يف ءاسنلا نايتإبا « متئش

 .؟9/7١5 ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا )١(

 519/5 ننسلا ملاعم هحرشب دواد يبأ ننس (7)
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 عفان نع اوور نمم نكلو رمع نبا نم سيل كلذ يف مهولا نكلو

 نب بعك قيرط نم يئاسنلا مامإلا هجرخأ ام كلذ ىلع لدي امتو هنع

 دق هنا :رمع نبا ىلوم عقانل لاق هنأ هربخأ هنأ رضنلا يبأ نع ةمقلع

 يف ءاسنلا ىؤت نأ ىتفأ هنا رمع نبا نع لوقت كنإ :لوقلا كيلع رثكا

 نبا نا ءرمألا ناك فيك كثدحأس نكلو .يلع اوبذك :لاق «نهرابدأ

 مكل ثرح مكؤاسن 8 غلب ىتح هدنع انأو ًاموي فحصملا ضرع رمع

 ؟ةيآلا هذه رمأ نم ملعت له عفان اي :لاقف 4 متئش ينا مكئرح اوتأف

 ةنيدملا انلخد |!لف .ءاسنلا ىبجن شيرق رشعم انك انإ :لاق ءال :تلق

 كلذ نهركف نهاذأف ديرن انك ام لثم نبنم اندرأ راصنألا ءاسن انحكنو

 ىلع نيتؤي امنا .دوهيلا لاحب نذخأ دق راصنألا ءاسن تناكو .هنمظعأو

 .« متئش ىلا مكثرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن إه هللا لزنأف نهبونج

 . 22”حيحص دانسإ اذهو :لاقو هريسفت يف ريثك نبا ظفاخلا هركذ

 مامإلا بتك نم رصخآ باتك يف هلعلف يئاسنلا ننس يف هدجأ ملو

 . يئاسنلا

 ىلع ناسنإلا بابكنا يهو ةببجتلا نم «ءاسنلا ىّبجن» هلوقو

 1 . "”دوجسلا ةئيهك هيتبكر ىلع ًاكراب ههجو

 ءاسنلا نايتإ ميرحت ىري |بنع هللا يضر رمع نبا نأ ىلع لدي امتو
 حلاص نب هللادبع انربخأ :لاق يمرادلا مامإلا هجرخأ ام نهرابدأ يف

 يبأ راسي نب ديعس نع بوقعي نب ثراحلا ينثدح ثيللا ينثدح

 ؟نهل ضمحي نيح يراوجلا يف لوقت ام :رمع نبال تلق :لاق بابحلا

 )١١( ريثك نبأ ريسفت 5191/1١

 ) )5ريثالا نبال لوصألا عماج رظنا 7/ 1٠(ىبج ةدام) برعلا ناسلو .

 ب 11١82



 كلذ لعفي له :لاقف ءربدلا تركذف :لاق ؟ضيمحتلا امو ؛لاق
 20١7 !؟نيملسملا نم دحأ

 .229هريغل حيحص هدانسإو

 هاعرت يذلا ضماحلا تابنلا وهو ضمحلا نم ذوخأم ضيمحتلاو

 ضمحلا ىلإ تلوحت ولحلا تابنلا وهو «ةّلخلا تْلَم اذإ اهنأ كلذو لبإلا

 الومت هيف نأل ًاضيمحت اهاتأم ريغ يف ةأرملا لجرلا نايتإ ىمسف ؛هاعرت

 . "0رشلا ىلإ ريخلا نم

 نأ باتكلا لهأ رمأ نم ناكو» يناثلا سابع نبا ثيدح يف هلوقو

 ءىش لك فرحو .«بنج ىلع ىنعي» فرح ىلع الإ ءاسنلا اوتأي ال
 , 2( 20هناج

 )١( اهريد نم ةأرما ىتأ نم باب ؛ةراهطلا باتك « ىمرادلا نئس )75/1١(

 :دانسإلا اذه نايب (؟) 1

 ١- ص يف هتمجرت تمدقت دقو .طلغلا ريثك قودص .ينهجلا حلاص نب هللادبع 7

 نم ءروهشم هيقف تبث ةقث وهو يمهفلا دعس نب ثبللا مامإلا ثراحلا وبأ وه ثيللا - ؟

 بيرقتلا) ةعباسلا ةقبطلا ١78/57 مقر 8(:

 “'- ةقبطلا نم .دباع ةقثوهو .يرصملا ءالولاب يراصنألا وه بوقعي نب ثراحلا

 بيرقتلا) ةسماخلا ١/١45 .(9ل8 مقر

 بيرقتلا) ةشلاثلا ةقبطلا نم نقتم ةقث ,بابحلا وبأ راسي نب ديعس - غ ١/ 7094مقر
2) 

 مقر 707/0 بيذهتلا بيذبت رظنا) ضعب نم مهضعب لاجرلا ءالؤه عمس دقو 2414/8
 يف نيبت اك تاقث هلاجرف ( 7 مقر 14 2788 مقر ترض مقر

 اذه يف طلغ هنم رهظي مل نكلو طلعلا ريثك قودص وهف حلاص نب هللادبع ادع ام مهمجارت

 حبضي يئاسنلا ثيدحب هداضتعابو .هلدهشي قباسلا يئاسنلا مامإلا ثيدح نأل ثيدحلا

 هريغل احيحص ةداننسإ .

 ) )5.(ضمح) ةدام ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو .ناسللا

 ) )4يباطخلل نئسلا ملاعم 5/7 ريثالا نبال لوصألا عماج 5194/7

 ب ا!ا١ك-



 اهئطو اذإ هتيراج نالف حرش لاقي : يورهلا لاق «نوحرشي» هلوقو

 , (')هطاسبناو هحاتفنا

 ىرش نم هلصأو مقافتو مظعو عفترا يأ «امهرمأ ىرش» هلوقو
 . "2رمألا يف حلأ اذإ لجرلا ىرشتساو «ناعمللا يف جل اذإ قربلا

 )١() )5يباطخلل ننسلا ملاعم 4"/ ؟ ريثالا نبال لوصألا عماج 119/5

 ب ا ١ا١ا/-



 ام نمتكي نأ نه لحي الو ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو #

 قحأ نهتلوعبو رخآلا مويلاو هللب نمؤي نك نإ نهماحرأ يف هللا قلخ

 فورعملاب نهيلع يذلا لشم نهلو احالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهدرب

 كاسمإف ناترم قالطلا . ميكح زيزمع هللاو ةجرد نهيلع لاجرللو

 ًائيش نهومتيتآ ام اوذخأت نأ مكل لحي الو ناسحإب حيرست وأ فو رعمب

 الف هللا دودح اهيقي الأ نأ متفخ ناف هللا دودح اميقي الأ افاخي نأ الإ

 دعتي نمو اهودتعت الف هللا دودح كلت هب تدتفا اميف اهيلع حانج

 ىتح دعب نم هل لحتت الف اهقلط نإف . نوملاظلا مه كئلوأف هللا دودح

 نأ انظ نإ اعجارتي نأ |مهيلع حانج الف اهقلط نإف هريغ اجوز حكنت

 موقل اهلنيبي هللا دودح كلتو هللا دودح (ميقي
 .(؟0١57 - ؟5؟8/ةرقبلا»# نوملعي

 دع + د

 يأ قدح لا دفاو نب يملا نب 0 لاك ميهاربإ نب قاحسإ
 ام إب ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي انأبنأ لاق

 لاقو (١2+/ةرقبلا)# اهلثم وأ اهنم ريخب تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن

-١1١8- 



 (١١١/لحنلا  ةيآلا)# لزني امب ملعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإو

 لوأف (؟9/دعرلا)# باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمب 9 لاقو

 نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو ا : لاقو «ةلبقلا نآرقلا نم خسنام

 ىلإ 4 نهماحرأ يف هللا قلخام نمتكي نأ نه لحي الو ءورق ةثالث

 اذإ ناك لجرلا نأب كلذو (558/ةرقبلا)# ًاحالصإ اودارأ نإ »هلوق

 لاقو كلذ خسنف ًاثالث اهقلط نإو اهتعجرب قحأ وهف هتأرما قلط

 حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا»

 . 2000179 /ةرقبلا)»# ناسحإب

 هلوق ىلإ هلثم ركذو دانسإلا اذهب ًاضيأ يئاسنلا مامإلا هجرخأو

 ىلاعت هلوق ركذ مث # ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو # ىلاعت

 ةثالث نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسئي يئاللاو ©

 نيذلا اهيأاي # ىلاعت لاق «ءكلذ نم خسنف لاق مث (:/قالطلا»# رهشأ

 مكل اف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ
 .49(20/بازحألا)# اهنودتعت ةدع نم نهيلع

 -: دانسإللا نايب

 نب ىبحي نب ايركز نمحرلا دبع وبأ وه ىيحي نبايركز - ١
 وهو .0"2ةنسلا طايخب فرعي «قشمد ليزن ىزجسلا ةملسم نب سايإ

 نيتئامو نينامثو عست ةنس تام «ةرشع ةيناثلا ةقبطلا نم ,ظفاح ةقث

 .2(؟7نوعستو عبرأ هلو

 بابو قالطلا ةدع نم ىنثتسا ام باب «قالطلا باتك ١١١ .17/ ىئاسنلا ننس )١(

 . ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا خسن
 . تاقلطملا ةدع نم ىنثتسا ام باب قالطلا باتت «”5 ىئاسنلا ننس 200

 . 0574/7 بيذهتلا) ةنسلا لهأ نافكأ طيخي ناك هنأل كلذب بقل 22

 . 117 مقر 560/١ ظافحلا ةركذت «ه4 مقر 557/١ بيرقتلا (8)

-1١١8 



 نب قاحسإ دمحم وبأ مامإلا وه ميهاربإ نب قاحسإو - ؟

 هتوم لبق ريغت هنأ دواد وبأ ركذ ,«لبنح نب دمحأ مامإلا نيرق ىدهتج

 .ةنس نوعبسو كناتنثا هلو «نيتئامو نيثالثو ناث ةنس تام ءريسيب

 . "7يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو ناخيشلا هل جرخأ

 هنأ انل نيبتو هتمحرت تمدقت يزورملا دقاو نب نيسحلا نب يىلعو - *
8 7 

 0 ”مهب قودص

 هل ةقث هنأ انل نيبتو هتمحرت تمدقت دقاو نب نيسحلا هوبأو - 5

 . "”ماهوأ

 .229 هتججرت تمدقت .دباع ةقث يوحنلا ديزيو  ه

 هنأ ريغ ")”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 نكلو .مهولاب نامهتم امهو هابأو يزورملا دقاو نب نيسحلا نب ىلع هيف
 . انسح اذه ىلع دانسإلا نوكيف مهولا نم ءىش ةياورلا هذه ين رهظي مل

 ىلوألا ةياورلا رخآ ىقهيبلاو ٍناتسجسلا دواد وبأ مامإلا جرخأو

 . ؟7يزورملا دقاو نب نيسحلا نب ىلع قيرط نم

 «ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح ىلإ ةبسن يلظنحلاو 4 مقر 01/١/ بيرقتلا )١(

 دلو هنأ ىنعي هيوهار .: هل اولاق ةكم قيرط يف دلو امل هب بقل امنإو هيبأل اسا سيل هيوهارو
 هتمجرت يف رظناو . 15/١ بيذهتلا بيذهت  بقللا اذه هركي هوبأ ناكو قيرطلا يف
 41١(. مقر 477/١ ظافحلا ةركذت)

 215 مقر ثيدحلا يف ةثالثلا ءالؤه رظنا (؟)

 28 مقر 00 مقر 0 ا مقر 71/” بيذهتلا بيذبت (5)
 . 4076 مقر 2307/17 دال مقر 780/5 20557 مقر ١8/1" ش

 51١9404 مقر ثيدح ٠ مقر باب ,قالطلا باتك .دواد يبأ' نئس عض
 . ةدحاو ثالثلا لعج نم باب قالطلاو ملخلا باتك 3 يقهيبلا ننس

 -ا11؟6-



 . قيرطلا اذه ريغ رخآ ًاقيرط ثيدحلا اذهل دجأ ملو

 (؟9) هنأ سواط نع بويأ نع رمعم نع قازرلا دبع مامإلا جرخأ - ؟

 : لاق ًادحأ هتثدح ام  ءادفلا ينعي  هنامتك يل لحي ال ملع هنأ الول لاق
 هنأ ىرت الأ : لوقي مث قلطي ىتح اقالط ءادفلا ىريال سابع نبا ناك

 ةيناثلا يف لاق مث اقالط هلعجي ملف ءادفلا ركذ مث هلبق نم قالطلا ركذ

 لعجي ملو 4 هريغ ًأجوز حنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف
 .2')اقالط اههنيب ءادفلا

 -: دانسإلا باب

 بويأو 2")هتمحرت تمدقت تبث ةقثوهو يدزألا دشار نبا وه رمعم

 تبث ةقثوهو يرصبلا ركب وبأ ينايتخسلا ناسيك ةميمت يبأ نباوه

 ىدحإ ةنس تام .ةسماخلا ةقبطلا نم .دابعلا ءاهقفلا رابك نم ,ةجح

 . "7 ةعامجلا هل جرخأ ةنس نوتسو سمح هلو «ةئامو نيثالثو

 (*”هتمجرت تمدقت هيقف ةقث يناويلا ناسيك نب سواطو
 عمس دقو ةمئأ تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبتي اذهو

 . حيحص اذه ىلع دانسإلاف *”ضعب نم مهضعب

 رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا نع قازرلا دبع مامإلا جرخأ

 قلط لجر نع سابع نبا دعس نب ميهاربإ لأس : لاق سواط نع

 قالطلا هللا ركذ معن : لاق ؟ اهحكنيأ هنم تعلتخا مث نيتقلط هتأرما

28 

 )١( مقر :85/5) ءادفلا باب «قالطلا باتك .«قازرلا دبع فنصم /١١1/51(.

 مقر ثيدحلا رظنا (؟) )8(.

 . 17١/١ ظافحلا ةركذت 2.184 مقر 84/١ بيرقتلا ةفز

 )١1(. مقر ثيدحلا رظنا (:9

 .479 مقر ١493/١٠١١ بيذهتلا بيذهبت (0)

- ١51١ 



 2 دانسإلا نايب

 , 9"2هتمحر ت تمدقت َةَقث ةنييع نب نايفس

 . "9هتمجرت تمدقت تبث ةقث رانيد نب ورمعو
 , (40هتمحرت تمدقت هيقف ةقث ناسيك نب سواطو

 مهضعب عمس دقو .تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل ِنيبت اذهمو

 .ًاحيحص دانسإلا نوكي اذه ىلعف '27”ضعب نم

 ملسم نب نسح نع جيرج نبا نع قازرلا دبع مامإلا جرخأ 4 255)
 نب دعس نب ميهاربإ هلأس ذإ سابع نبا دنع تنك : لاق سواط نع

 .ءادفلا مهقيلطت ةماع نإف قالطلا ىنملعف  تاياعسلا ىلع نميلا

 ناكو : لاق هب قَّرَفَي هزيجي ناكو  ةدحاوب تسيل : سابع نبا لاقف

 نب نسح يل لاقف همسا اوئطخأ سانلا نكلو ءادفلا وه امنإ : لوقي
 ءادفلا سيل : لاقف كلذ دعب سابع نبا تددارف : سواط لاق ملسم

 نصبرتي تاقلطملاو #ولتي سابع نبا عمسأ تنكو لاق قيلطتب

 « هب تدتفا اميف اههيلع حانج الف ا لوقي مث 4 ءورق ةثالث نهسفنأب
 لبق قالطلا هللا ركذ : لوقي ناكو : لاق ءءادفلا دعب قالطلا ركذ مث

 ١لا/١١1(.
 )١( مقر 5//281) ءادفلا باب قالطلا باتك .قازرلا دبع فنضم

 )0( مقر ثيدحلا رظنا )١9(.

 )1١١(. مقر ثيدحلا رظنا (9)
 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا (غ0

 .78/8 ١27ا//5 بيذهتلا بيذهت (©)

 -50؟١ا-



 .ءادفلا يف ركذ هعمسأ الف كلذ نيب ءادفلا هللا ركذو ,هدعبو ءادفلا

 . 20ةقيلطت هاري ال ناكو : لاق

 -: دانسإللا نايب

 يومآلا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه جيرج نبا - ١
 ةقبطلا نم «لسريو سلدي ناكو لضاف هيقف ةقثوهو « يكملا ءالو

 جرخأ «نيعبسلا زواج دقو اهدعب وأ ةئامو نيسمحخ ةنس تام .ةسداسلا

 .(0) ةعامجلا هل

 | 5 ايلقب ةئاملا دعب اميدق تام «ةسماخلا ةقبطلا نم ُهَقث . ىكملا 1

 .؟)هتمجرت تمدقت لضاف هيقف ةقث ينايلا سواطو د

 نباو ملسم نب نسح نم عامسلاب حرصي مل جيرج نبا نأ الإ 2”ضعب
 نم اورثكأ نيذلا مهو نيسلدملا نم ةثلاثلا ةقبطلا نم وهو سلدي جي رج

 مهخويش نم هعاسب اوحرص امب الإ مهثيدح نم جتحي الف سيلدتلا

 سيلدتلا رش :هيف لاق هنأ ينطقرادلا نع لقنو رجح نبا ظفاحلا هركذ

 .27حورجم

 1١( مقر 186 /5) ءادفلا باب «قالطلا باتك .قازرلا دبع فنصم ١١9565(.

 بيرقتلا (؟) ١/ 5٠0ظافحلا ةركذت ,5*18 مقر ١/١19 مقر ١654.

 . ١6٠ا/: مقر 5١1/١ فشاكلا 2775١ مقر ١7١/١ بيرقتلا ةلف]

 )١9(. مقر ثيدحلا رظنا (؛)
 008 مقر 5757/5 هو مقر "57/7 بيذهتلا بيذهت 2,

 . طوطخم ١7١ ص نيسلدملا تاقبط (1)

 -”*؟١-



 ىوقتي هنكلو ,فعضلل ًالمتحم ثيدحلا اذه نوكي اذه ىلعو

 نبا نم سيلدتلا لامتحا هنع عفتريف ناحيحص امو نيقباسلا نيثيدحلاب
 . احيحص هدانسإ نوكيو مجيرج

 : ىنعملا نايب

 ينعي « ءورق ةئالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو #هلوق

 ثيح ةكرتشملا ءامسألا نم وهو ءءرق عمج ءورقلاو «نجوزتي نأ كلذ

 ناكالو .ءىثلا ثتقو وند نم هلصأو .«ضيحلاو رهطلا ىلع قلطي

 ًاضيح ءارقألا نوكي نأ زاج تقول ءيجي رهطلاو تقول ءيجي ضيحلا

 .0ًاراهطأو

 نباو دوعسم نباو ةعبرألا ءافلخلا مهنمو ةباحصلا روهم بهذف ةيآلا

 اذهبو ضيحلا ءورقلاب دارملا نأ ىلإ مهنع هللا يضر بعك نب يبأو سابع
 اذهل هب لدتسا اممو ,هنع حيحصلا يف دمحأو ةفينح وبأ مامإلا ذحخأ

 ىلإ ضيحلا مدع دنع نهلقنف # نضحي مل يئاللاو رهشأ ةثالث نبتدعف

 . ضيحلا وه لصألا نأ ىلع ليلد رهشألاب دادتعالا

 ىنعمب ءرقلا لامعتسا يعرشلا ناسللا ين دوهعملا نأ كلذ نمو

 امنإ» شيبح يبأ تنب ةمطافل ملسو هيلع هللا لص هلوقك كلذو ضيحلا

 مث يرهطتف كؤرق رم اذإف يلصت الف كؤرق ىتأ اذإ يرظناف قرع كلذ

 جاجزلل نآرقلا يناعم رظناو (أرق ةدام) ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو برغلا ناسل رظنا ()
 ١/533
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 يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأ «ءرقلا ىلإ ءرقلا نيب ام لص

 . ؟')0هجام نباو

 رمع نباو ةشئاعو تباث نب ديز مهنمو ةباحصلا ضعب بهذو

 كلام مامإلا ذخأ اذهبو .راهطألا ءورقلاب دارملا نأ ىلإ مهنع هلا يضر

 ينعي # ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو # ىلاعت هلوقك نهتدع يف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ضئاح ىهو هتأرما قلط امل رمع نبا

 مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرم» :رمعل ملسو

 . 2ناخيشلا هجرخأ « ءاسنلا امل قلطت نأ هللا رمأ ىتلا ةدعلا

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا رابك لاق هبو .رثكأ لوألا لوقلا ةلدأو

 :لاق هنأ هنع مرثالا ةياور يف ءاج (مك دمحأ مامإلا هيلإ عجر كلذلو

 . ")رباكألا لوقل تفقو مث راهطألا :لوقأ تنك

 ةبسنلاب ةدعلا نأ نمزلا ثيح نم نيلوقلا نيذه نيب قرفلاو

 لوقلل ةبسنلاب امأ «ةثلاشلا ةضيحلا نم لسغلاب يهتنت لوألا لوقلل

 هيف قالطلا عقو يذلا رهطلا نأل ةثلاثلا ةضيحلا ءادتباب يهتنتف يناثلا

 ١١( دمحأ دنسم 5/57١.

 مقر باب ةراهطلا باتك ءدواد يبأ ننس ٠١8 مقر ثيدح *58.

 ءارقالا ركذ باب ةراهطلا باتك , يئاسنلا نئس .
 مقر باب ةراهطلا باتك ,هجام نبا ننس ١10 مقر ثيدح 77١.

 )٠( مقر لوألا ثيدحلا «قالطلا باتك ,يراخبلا حيحص 01701١

 مقر لوألا ثيدحلا «قالطلا باتك ,ملسم حيحص ١51١ .

 )*( ددعلا باتك لوأ 507/1 ةمادق نبال ينغملا .
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 ةدعلاف ءراهطألا ىه ةدعلا نأب نيلئاقلا لوق ىلع ةدعلا نم بستحي
 اذإ اميف ةأرملل طوحأ نوكي هب ذخألاف .لوطأ نوكت لوألا لوقلا ىلع
 لوطأ اتقو قلطملا جوزلا يطعي هنأ اى .رخآ جوزب جوزتت نأ تدارأ
 . 0)"2ةعجارملل

 نإ نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نمل لحي الو # ىلاعت هلوقو

 قلخام دارملا نأ سابع نبا نع ىور #4 رخآلا مويلاو هللاب ّنمْؤي نك
 قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ايف كلذو .لمحلا نم نهماحرأ يف هللا

 ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإ :لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع

 هلوق وهو ء.اهلمح عضت ملام اهتعجرب قحأ وهف لماح يهو نيتقيلطت وأ
 هللاب نمؤي نك نإ نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نه لحي الو

 #20 رخآلا مويلاو

 يبن اذه ىلع ةيآلا نم دوصقملاو ,©0مدقت |ى نسح هدانسإو

 لجأ نم لمحلا نم نهماحرأ يف هللا قلخ ام نارتك نم تاقلطملا ءاسنلا

 . نعضي ىتح لمحلا ةدم يف نهتعجارم يف نهجاوزأ قح طاقسإ
 هنامتك نع هناحبس هللا ىهن يذلاب دارملا نأ دهاجم نع يوزر دقو

 نع قرط ةدع نم ريرج نبا هجرخأ ايف كلذو «ضيحلاو لمح لا وه

 نأ هريسفت :لاق «لّبحلاو ضيحلا :ةيأآلا هذه ىف لاق هنأ دهاجت

 عومجملاو 10١1/1 ددعلا باتك لوأ «ةمادق نبال ينغملا باتك عوضوملا اذه يف عجاري )١(
 اي رقلا ريسفتو (408/) يربطلا ريسفتو )87١/١17(.« ددعلا باتك .بذهملا حرش
 صاصجلل نآرقلا ماكحأو ١59/١(, نايبلا ءاوضأ) يطيقنشلا ريسفتو 2/1
336/1. 

 118/١. يربطلا ريسفت (؟)

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (5)
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 يهو ضئاحب تسل الو .ضئاحب تسيلو ضئاح ينإ :لوقت ال

 «ىلبح يهو ىلبحب تسلو «ىلبحب تسيلو ىلبح ىإ الو .ضئاح

 . 22)هبحو اهجوز ةأرملا ضغب يف هلك كلذو

 يف هللا قلخ ام لكل هلومشل لوقلا اذه ريرج نبا راتخا دقو

 . ؟2ءاسنلا ماحرأ

 4 ًاحالصإ اودارأ نإ كلذ ين نهدرب قحا نهتلوعبو » هلوق

 ,ةدئاز ءاحلا هذهف ةمومعو معو ةروكذو ركذ لشم لعب عمج ةلوعبلا

 . "”جاجزلا هلاق «ةيسايق ال ةيعامس يهو ةعامجلا ثينأت ىنعم ديكأتل

 يف هناحبس هللا اهركذ يتلا ةدعلا نمز يف ىنعي « كلذ يف إف هلوقو

 ْ .ةيآلا هذه.

 ملام مهتمصع ىلإ نهدرب قحأ تاقلطملا ءاسنلا جاوزأو : ىنعملا

 الإ نهيلإ نوعجريال مهريغك مهف نهتدع تضقنا اذإف نهتدع ضقنت

 نأ دعب الإ نهحاكن يف محل قحالف تادئاب نك اذإو ءديدج حاكنب

 . ةيلاتلا ةيآلا يف يتأيس امك مهريغ نم نجوزتي

 لوأ يف ناك كلذو ةيعجرلاو نئابلا ةقلطملا نيب قرفت مل ةيآلا هذهو

 ريغ نم ءاش فيك عجاري مث قلطي نأ هل جوزلا ناك ثيح مالسإلا

 يف سابع نبا لاق | اهتخسنف اهدعب يتلا ةيآلا تلزن مث ءددعب دييقت

 كلذو» :ةيآلا هذه الت امدعب بابلا اذه ثيداحأ نم لوألا ثيدحلا

 ثالث اهقلط نإو اهتعجرب قحأ وهف هتأرما قلط اذإ ناك لجرلا نأب

 )١( يربطلا ريسفت 514/7 -448.

 ) )9جاجزلل نآرقلا يناعم  7٠٠١/١يبطرقلاو ,.5451/7 يربطلا ريسفت رظناو 1١١9/7.

 هما"



 حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا # :لاقو «كلذ خسنف
 . #4 ناسحإب

 امأ ؛ةيعجرلا ةقلطملا ىلع قبطني ةيآلا مكح نأ انل نيبت اذهبو

 .اهتعجارم يف اهقلطمل قح الف نئابلا

 جاوزألل قحيامنا ينعي # احالصا اودارا نا # ىلاعت هلوقو

 نهعم حالطصالا نوديري اوناك اذإ نهمتدع يف مهتاقلطم ةعجارم

 مهل زوجي الف نهب رارضإلا نوديري اوناك اذإ امأ ,فورعملاب نهترشعو

 ةمصعلا ءاقب ثيح نم ةحيحص مهتعجر ريتعت تناك نإو كلذ

 تايآلا هذه دعب ىلاعت هلوق يف اك كلذب نومثأي مهنكل .ةيجوزلا
 الو هسفن ملظ دقف كلذ لعفي نمو اودتعتل ًارارض نهوكسمت الو ف
 .(571 /ةرقبلا) « اوزه هللا تايآ اوذخنت

 نم نهلو ينعي * فورعملاب نهيلع يذلا لثم نملو »© ىلاعت هلوقو
 هلوقو .«تابجاولا نم نهيلع نهجاوزأل ام لثم نهجاوزأ ىلع قوقحلا

 عضاوتلاو ناسحإلاب ىدؤت قوقحلا هذه نأ ينعي * فورعملاب »

 . ءايربكلاو يللاعتلاب ال راثيإلاو

 هللا لص يبنلا هنيب ام اهنمو ةيآلا هذه يف ةلمجم تءاج قوقحلا هذهو

 مكشرف نئطوي ال نأ نهيلع مكلو» عادولا ةجح يف هلوقب ملسو هيلع
 نهلو .«حربم ريغ ًابرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف هنوهركت ًادحأ
 ثيدح نم ملسم مامإلا هجرخأ « فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع
 , 20 (هنع هللا يضر رباج

 . ١ 318 مقر ثيدح (19) مقر باب جحا باتك « ملسم حيحص )1(
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 لجرلل يه لمجتت امك ةأرملل لمجتلا ةيآلا ىنعم يف لخدي امو
 سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ىنعملا اذه يف ريرج نبا جرخأ دقو
 هللا نأل «يل نيزتت نأ بحأ امك ةأرملل نيزتأ نأ بحأ ىنإ :لاق هنأ

 . 204 فورعملاب نهيلع يذلا لثم نطو إ» لوقي هركذ ىلاعت

 نب ديز نع ريرج نبا جرخأ * ةجرد نهيلع لاجرللو ا هلوقو
 .29ةعاطلاو ةرامإلا ةجردلاب دارملا نأ ديز نب نمحر لادبع هنباو ملسأ

 اهب صتخي ةيزمو لضفلا يف ةدايز مهئاسن ىلع لاجرللو : ىنعملاف
 ىلاعت هلوق يف امك هتعاط موزلو ةأرملا ىلع لجرلا ةرامإ يهو .لاجرلا

 ابو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا
 .("4/ءاسنلا»* مهلاومأ نم اوقفنأ

 حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا ل ىلاعت هلوق

 ىلاعت هلوقل ةخسان ةيآلا هذه نأ سابع نبا ثيدح يف مدقت * ناسحإب

 نأ كلذو * كلذ ين نهدرب قحأ نهتلوعبو # ةقباسلا ةيآلا يف
 ددعب اوديقتي نأ ريغ نم اوءاش امفيك نوعجاريو نوقلطي اوناك جاوزألا

 نيترم هتجوز عجاري نأ جوزلل لعجو كلذ هناحبس هللا خسنف نيعم

 .طقف

 هنأ سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 يف هللا قتيلف نيتقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإ : ةيآلا هذه يف لاق

 الف ناسحإب اهحرسي وأ فورعمب اهكسمي نأ امإف «.ةثلاثلا ةقيلطتلا

 .©”ًائيش اهقح نم اهملظي

 . 157/7 يربطلا ريسفت )١(

 . 15 4/7 يربطلا ريسفت (؟)
 ٠ 501/7 ىريطلا ريسفت (9)
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 . 20مدقت |مك نسح رثألا اذه دانسإو

 نأ الإ ًائيش نهومتيتا امم اوذخأت نأ مكل لحي الو » ىلاعت هلوقو
 |هيلع حانج الف هللا دودح اميقي الأ متفخ نإف هللا دودح اميقي الأ افاخي

 روهم نم اوذخأي نأ نيقلطملا جاوزالل لحي ال ينعي * هب تدتفا اهيف

 ًادح نيجوزلا نيب قاقشلا غلب اذإ الإ ًائيش نهوقلط يتاللا مهئاسن

 يتلا هدودح اميقي ال نأب كلذو هللا ةيصعم يف اعقي نأ هعم نايشخي

 اهاطعأ ام هتجوز نم ذخأي نأ جوزلل زوجي كلذ ذنعف ءاههنيب اهضرف

 .اهقرافيل هضعب وأ رهملا نم

 ايف زئاج ضوعلا ذخأ نأ ىلع لدي ام سابع نبا نع يور دقو
 نبا هجرخأ [يف كلذو ,.ةجوزلا لبق نم نايصعلاو زوشنلا ناك اذإ

 هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج
 ءوسو اهجوز قحب اهفافختساو هللا دودح ةماقإ اهكرت وه : ةيآلا

 الو ًاعجضم كل أطأ الو ءًاسق كلربأ ال هللاو : هل لوقتف ءاهقلخ
 . 20ةي ةيدفلا اهنم هل لح دقف كلذ تلعف نإف .ًارمأ كل عيطأ

 « هريغ ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف إ> هلوق
 هيلع تمرح دقف نيتقباسلا نيتقلطلا دعب ةثلاث ةقلط اهقلط نإف ينعي

 نإف . حيحص حاكنب هريغ لجر اهجوزتي ىتح اهجوزتي نأ هل لحي الو

 اهجوزل لحت الو .مثآ وهف لوألا اهجوزل اهللحيل لجرلا اذه اهجوزت
 .للحملا اذه اهقلط اذإ لوألا

 هجرخأ ام اهنم ثيداحأ هل للحملاو للحملا ديعو يف درو دقو

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا )١(
 . 1357/5 يربطلا ريسفت . (؟)
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 لوسر نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم دمحأ مامإلا

 .« هل للحملاو للحملا هللا نعل » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . 7هجام نباو يذمرتلاو دوادوبأ مامإلا هجرخأو

 نا انظ نا اعجارتي نا امهيلع حانج الف اهقلط ناف # ىلاعت هلوقو

 جوزلا ىلع حانج الف يناثلا جوزلا اهقلط نإف : هانعم # هللا دودح اميقي

 ريرج نبا مامإلا جرخأ امك ,ديدج حاكنب هتجوز ىلإ عجري نأ لوألا
 : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم

 نأ لوألا ىلع جرح الف اه رخآلا لخدف لوألا دعب تجوزت اذإ )

 .9(2( هل تلح دقف اهنع تام وأ رخآلا قلط اذإ اهجوزتي

 .©0مدقت امك نسح هدانسإو

 بلغيو ناوجري اناك نإ ينعي * هللا دودح اهيقي نأ انظ نإ © هلوقو

 لك يدؤي نأب نيجوزلا نيب اهضرف يتلا هللا دودح اميقي نأ |هنظ ىلع
 .رخآلا قوقح اهنم دحاو

 ناك لجرلا نأ لوألا رثألا يف اهنع هللا ىضر سابع نبا ركذ دقو

 ثالث اهقلط نإو اهعاجتراب قحأ وهف هتأرما قلط اذإ مالسإلا لوأ يف
 وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا # هلوقب كلذ هناحبس هللا خسنف

 نأ لجرلا ناكمإب ةيآلا هذه لوزن دعب حبصأف * ناسحإب حيرست

 مقر ثيدح ليلحتلا باب ,.حاكنلا باتك ءدواد بأ ننس . 5148/١ دمحأ مامإلا دنسم )١(
 مقر ثيدح هل للحملاو للحملا يف ءاج ام باب .حاكنلا باتك . يذمرتلا نلس 7

 . 19478 مقر ثيدح هل للحملاو للحملا باب حاكنلا باتك ءهجام نبا ننس «
 . 178/57 يربطلا ريسفت (؟0

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (9)
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 دعب اهعاجترا يف قح هل سيلو ةيناثلاو ىلوألا ةقلطلا دعب هتجوز مجاري

 . ةثلاثلا

 يف خسنلا ةمكح نايبب مكحلا اذه نايبل سابع نبا دهم دقو

 اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام » ىلاعت هلوق ركذ ثيح دابعلل هتدئافو نآرقلا

 يف خسنلا عوقو ىلع ضارتعالا نأ نيب مث # اهلثم وأ اهنم ريخب تأن

 قالخأ نموه امنإو نونمؤملا هب فصتي ام سيل هراكنتساو نآرقلا

 امب ملعأ هللاو ةيآ ناكم ةيآ انلدب اذإو # ىلاعت هلوق ركذ ثيح رافكلا

 ةيضق نأ نيب مث #2 نوملعي ال مهرثكأ لب رتفم تنأ امنإ اولاق لزني

 ام وه امنإو دابعلا نوئش نم سيل اهضعب تابثإو ماكحألا ضعب خسن

 ىلاعت هلوق ركذ ثيح هدابع حلاصمب ملعأ وهف لجو زع هللا هب صتخي

 . باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي

 نآرقلا نم خسن ام لوأ نأ رثألا اذه يف ًاضيأ سابع نبا ركذ دقو

 دق # ىلاعت هلوقب كلذو سدقملا تيب ةخوسنملا ةلبقلاب دارملاو ؛ةلبقلا

 كهجو لوف اهاضرت ةلبق كننيل ونلف ءاسلا يف كهجو بلقت ىرن

 مكهوجواولوف متتكام ثيحو مارحلا دجسملا رطش
 .(515١/ةرقبلا - تايآلا»# هرطش

 تاقلطملاو # ىلاعت هلوق نأ ةيناشلا ةياورلا يف سابع نبا نيبو

 نم نسئي يئاللاو # ىلاعت هلوقو « ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي
 مل يئاللاو رهشأ ةثالث نهمتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا

 متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي  ىلاعت هلوقب صصخم « نضحي

 ةدع نم نهيلع مكل اف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا
 . 4 اهنودتعت
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 .اهيلع ةدع ال اهب لوخدلا لبق ةقلطملاف

 ىلع قلطي خسنلا نأل خسنلاب صيصختلا نع سابع نبا ربع دقو
 . مدقت (ى نيمدقتملا فرع يف صيصختلا

 ءاج « سابع نبا دعس نب ميهاربإ لأس » يناثلا ثيدحلا يف هلوقو

 « سابع نب دعس نب ميهاربإ تلأس » .عوبطملا قازرلا دبع فنصم يف

 أطخ وهو .«سابع نبا ديفح نوكيو لوئسملا وه ميهاربإ نوكي هيلعو

 رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا قيرط نم يقهيبلا هجرخأ دقو , حضاو
 ,0) هلثم ركذو ( سابع نبا دعس نب مهاربإ لأس » :لاق سواط نع

 امك هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نبا وه روكذملا ميهاربإو
 . ةقباسلا ةياورلا يف همساب ًاحرصم ءاج

 نأ ينعي « ءادفلا مهقيلطت ةماع نإف » ثلاثلا ثيدحلا يف هلوقو

 .اهقلطيل اهجوزل هعفدت لاملا نم ءيشثب اهسفن ةأرملا يدتفت

 ءادفلا ربتعي ال يأ « ةدحاوب تسيل : سابع نبا لاقف » هلوق

 امك قلطي ىتح ًاقالط ءادفلا ىري ال سابع نبا نأل كلذو ةدحاو ةقلط
 ع

 . يتايس

 نأ ىنعملو «يوارلا مالك نم اذه (« هب قّرفي هزيجي ناكو » هلوق

 لجرلا نيب قيرفتلل ةليسو ءادفلا نوكي نأ زوجي ناك سابع نبا

 .اقالط هريتعي ال ناك نإو هتأرماو

 («همسا اوئطخأ سانلا نكلو ءادفلا وه امنإ لوقي ناكو » هلوق

 .اقالط هومس |نيح ىنعي

 .قالط وأ خسف وه له علخلا باب ؛قالطلا باتك 7/17١5ىربكلا ننسلا )١(
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 اغإو ًاقالط ءادفلا ىري ال سابع نبا نأ انل نيبت راثآلا هذه نمو
 كاسمإف ناترم قالطلا » ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسا دقو ًاخسف هاري
 الأ متفخ نإف » لاقف ءادفلا ركذ مث # ناسحإب حيرست وأ فو رعمب
 دعب قالطلا ركذ مث 4 هب تدتفا اهيف امهيلع حانج الف هللا دودح ايقي

 اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف »» هلوقب كلذ
 قالطلا وه ناكل اقالط ءادفلا ناك ول هنأ لالدتسالا هجوو .# هريغ
 قلطملا جوزلا ىلع مرحي يذلا قالطلا ناكلو نيتقلطلا دعب ثلاثلا
 وهام فالخ اذهو عبارلا قالطلا وه رخآ جوز دعب الإ هتجوز حاكن
 نب دمحأو ةمركعو سواط لاق لوقلا اذهبو نئابلا قالطلا يف تباث
 وهو يرهاظلا دوادو روث وبأو هيوهار نب قاحسإو هنع ةياور يف لبنح
 . ميدقلا ُْق يعفاشلا بهذم

 يعازوألاو ةفينح وبأو كلام لاق اذهبو ًاقالط ربتعي هنإ ليقو
 ىرخأ ةياور يف لبنح نب دمحأو ديدجلا يف يعفاشلاو

 علخلا نأ مهنع هللا يضر دوعسم نباو يلعو نايثع نع يور دقو
 بابلا يف سيل : لاقو مهنع ثيدحلا دمحأ مامإلا فعض نكل قالط
 . 27 خسف هنأ سابع نبا ثيدح نم حصأ ءيش

 )١( ريثك نبا ريسفت ١/ 781يبطرقلا ريسفت ١87/7 .

 ةمادق نبال ينغملا /57/1.
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 نهوكسمأف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو إف ىلاعت هلوق يف

 نمو اودتعتل ارارض نهوكسمت الو فورعمب نهوحرس وأ فو رعمب
 .(١77/ةرقبلا  ةيآلا»# هسفن ملظ دقف كلذ لعفي

 د د

 2 > هيبأ نع سواط نبا نع جيرج نبا نع قازرلا دبع مامإلا جرخأ

 نبا لاق ,تعضوف الماح تقلط اذإ ةأرملا نإ : لاق سابع نبا نع

 اذإو # سابع نبا التو : لاق ءاهلجأ تغلب نيح كلذف : سابع

 نيب طقس ناك نإو : سواط نبا لاق - *« نهلجأ نغلبف 1 نغلبف ءاسنلا متقلط

 رخآ نم ترهط اذإف لماح ريغ اهقلط نإو : لاق  كلذكف كلذ

 نهلجأ نغلبف 8 سابع نبا التو اهلجأ تغلب نيح كلذف ضيحلا

 : سابع نبا لاق# فورعمب نهوحرس وأ فورعمب نهوكسماف
 .دهشيو اهحرسي وأ ذئنيح اهعجاريلف

 . (')هيّرقأف هيبأ نع سواط نبا ىلع هتصصق : جيرج نبا لاق

 )١( لماحلا قالط باب «قالطلا باتك .قازرلا دبع فنصم )5/5  7١مقر ١١9155(.
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 -: داتسإللا نايب

 نأو سلدي هنأ نيبتو هتمجرت تمدقت هيقف ةقث جيرج نبا - ١

 . ")عامسلاب حرص اذإ الإ هب جتحي ال هثيدح

 وهو «ناميلا ناسيك نب سواط نب هللا دبع وه سواط نب ءاو ١

 نيثالثو نتدنثا ة ةنس تام .ةسداسلا ةقبطلا نم «دباع لضاف ةقث ةقث

 259 ةعامجلا هل جرخأ قةئامو

 . 9 هتمححرت تمدقت لضاف هيقف ةقث ينايلا سواطو -

 نم مهضعب عمس دقو تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذهمو

 عامسلاب حرص ثيدحلا اذه يف هنكلو سلدي جيرج نبا نأ الإ (1)ضعب

 سواط نبا ىلع هتصصق : ثيدحلا رخآ يف لاق ثيح سواط نبا نم

 .هبرقأف هيبأ نع

 -: ىنعملا نايب

 سابع نبا نيب «# نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو 9 ىلاعت هلوق

 لمحلا عضو ةقلطملل ةبسنلاب ةدعلا لجأ ءاضقنا نأ ثيدحلا اذه ف

 : ىنعي «لماح ريغ تناك نإ ضيخحلا رخآ نم رهطلاو :لاماح تناك نإ

 نصبرتي تاقلطملاو إ ىلاعت هلوق يف (ى ةشلاثلا ةضيحلا نم رهطلا

 .* ءورق ةثالث :هسفنأب

 . لماحلا ةدع هب ىهتنت هتياهبنو لمحلا ةيادب نيب لمحلا طقس

 .(59) مقر ثيدحلا رظنا )0(

 .7١7/ةصالخلا للؤ١1 مقر ١ : بيرقتلا (5)
 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا (9)
 . 108 مقر ؟0//1 بيذهتلا بيذهت (4)
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 ال ينعي « اودتعتل ًارارض نهوكسمت الو اط ىلاعت هلوقو

 كلذ يف نهنوراضت ىرخأ ةرم نهقالط نوديرت متنأو نهوعجارت

 يفوعلا قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ (ى .نهقوقح ىلع اودتعتل
 مث هتأرما قلطي لجرلا ناك » : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع

 اهلضعيو اهراضي كلذ لعفي ءاهقلطي مث اهتدع ءاضقنا لبق اهعجاري

 .20( ةيآلا هذه هللا لزنأف

 )١( يربطلا ريسفت 5/14١ .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو
 نهسفنأ يف نلعف ايف مكيلع حانج الف نهلجأ نغلب اذإف ًارشعو رهشأ
 .(775/ةرقبلا)# ريبخ نولمعت امب هللاو فورعملاب

 ةيصو ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو إ ىلاعت هلوقو
 مكيلع حانج الف نجرخ نإف جارخإ ريغ لوحلا ىلإ ًاعاتم مهجاوزأل
 .(110/ -)# ميكح زيزع هللاو فو رعم نم نهسفنأ يف نلعف ام يف

 د د

 نع لبش انثدح حور انثدح قاحسإ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق 2(

 نبا نعو : لاق مث  دهاجم نع ًارثأ ركذ مث دهاجم نع حيجن يبأ نبا
 اهتدع ةيآلا هذه تخسن : لاق سابع نبا نع ءاطع نع حيجن يبأ
 .374(2 جارخإ ريغ » هللا لوقل تءاش ثيح دتعتف اهلهأ دنع

 . مكاحلاو دواد وبأو يئاسنلا مامإلا هجرخأو

 عملا مقر ثيدح ١: مقر باب ةرقبلا ةروس ءريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 . 0784 مقر ثيدح 5٠ مقر باب قالطلا باتكو
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 ) يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه » : مكاحلا لاقو

 . ()ىبهذلا هقفاوو

 -: ىنعملا نايب

 يذلاو نيتيآلل سابع نبا ريسفت حيجن يبأ نبا قاس رثألا اذه يف

 نوفوتي نيذلاو » ىلاعت هلوق نأ وه روكذملا سابع نبا ريسفت نم مهفي
 دق # ًارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ نورذيو مكنم

 اذه خسنف اهجوز تيب يف دتعت نأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةأرملا ىلع بجوأ

 ةيصو ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو » ىملاعت هلوقب بوجولا
 مكيلع حانج الف نجرخ نإف جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزأل

 ىلاعتو هناحبس لعج ثيح « فورعم نم نهسفنأ يف نلعف ام يف
 نإف نهيلع ًابجاو ال نهجاوزأ نم ةيصو نهجاوزأ تويب يف نهءاقب
 . كلذ يف مثإ الف نجرخ

 ىلاعت هلوق يهو ةيآلا هذه نأ سابع نبا مالك نم مهفيو

 يذلاو .ةخوسنم ريغ ةمكحم * لوحلا ىلإ ًاعاتم مهجاوزال ةيصو »

 نهسفنأب نصبرتي # ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه نأ روهمجلا هيلع

 يراخبلا مامإلا هجرخأ ام اذه ىلع لدي امبو.# ًارشعو رهشأ ةعبرأ
 هذه : نامثعل تلق : ريبزلا نبا لاق لاق ةكيلم يبأ نبا ثيدح نم

 ىلإ  ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو » ةرقبلا يف يتلا ةيآلا
 اهعدت : لاق ؟ اهبتكت ملف ىرخألا اهتخسن دق # جارخإ ريغ  هلوق

 تءاش ثيح دتعت نأ اهجوز اهنع قوتملل ةصخرلا باب .قالطلا باتك , يئاسنلا ننس )١(

 . قتعلا باتك 7١١/75« كردتسملا .””١01و
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 .")هناكم نم ًائيش ريغأ ال يخأ نبا اي

 جرخأ امك |ههنع هللا يضر سابع نبا نع خسنلاب لوقلا يور دقو

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا

 ىلإ اعاتم مهجاوزأل ةيصو ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو

 تدتعا هتأرما كرتو تام اذإ لجرلا ناكف :لاق # جارخإ ريغ لوحلا

 دعب هركذ ىلاعت هللا لزنأ مث : ,.هلام نم اهيلع قفني هتيب يف ةنس

 ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ نورذيو كنم نوفوتي نيذلاو ©

 الماح نوكت نأ الإ اهجوز اهنع ىفودملا ةدع هذهف # ًارشعو رهشا

 متكرت ام عبرلا نفلو # اهثاريم يف لاقو ءاهنطب يف ام عضت نأ اهتدعف

 ثاريم هللا نيبف 4 نمثلا نهلف دلو مكل ناك نإف دلو مكل نكي مل نإ

 . 0'"2ةقفنلاو ةيصولا كرتو ةأرملا

 . "”مدقت اك نسح هدانسإو

 كاحضلاو عيبرلاو ةداتق نع اذهب لوقلا ريرج نبا ىور دقو

 وهو كلذ ديؤي امم ةنسلا يف ءاج ام ىلع ءانب هراتخاو .ديز نباو ءاطعو

 يردخلا ديعس يبأ ت تحخأ نانس نب كلام تنب ةعيرفلا نع يور ام

 اهلهأ ىلإ عجرت نأ هلأست ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ تءاج اها

 ناك اذإ ىتح ءاوقبأ هل ٍدبعأ بلط يف جرخ اهجوز نإف ةردخ ىنب يف

 هللا ىلص هللا لوسر تلأسف : تلاق .هولتقف مهقحل (:)موُدَقلا فرطب

 )١( مقر ثيدح ؛05 مقر باب «ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحض 1015 .

 .ه 8/6 يربطلا ريسفت ١)

 .(9) مقر ثيدحلا رظنا (*)
 نادلبلا مجعم  ةنيدملا برق لبج مسا  ديدشت ريغ نم لادلا مضو فاقلا حتفب مودقلا ١)

 . (مدق) ةدام
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 يف ينكرتي مل يجوز نإف ةردخ ينب يف يلهأ ىل نأ ملسو هيلع
 : ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر لاقف : تلاق ا

 ى هللا لوسر ينادان ةرجحلاب تنك اذإ ىتح تفرصناف : تلاق معن

 تددرف ؟ تلق فيك : لاقف هل تيدونف يبرمأ وأ  ملسو هيلع هللا

 كتيب يف يثكما : لاقف يجوز نأش نم هل تركذ يتلا ةصقلا هيلع

 ءًارشعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتعاف : تلاق .هلجأ باتكلا غلبي ىتح

 هتربخأف كلذ نع ىينلأسف يلإ لسرأ نافع نب نامثع ناك (لف : تلاق

 1 .١2)هب ىضقو هعبتاف

 هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأو كلام 0 هجرخأو

 (9ىمرادلاو ىئاسنلاو'

 ىودملا نأب لوقلا سابع نبا نع يور دق هنأ انل نيبت قبس امبو» 0
 هلوق يهو ىلوألا ةيآلا نأو اهجوز تيب يف ءاقبلا اهمزلي اهجوز اهنع
 ةيناثلا ةيآلل ةخسان * ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي # ىلاعت

 24 جارخإ ريغ لوحلا ىلإ ًاعاتم مهجاوزأل ةيصو إ» ىلاعت هلوق وهو.
 ةخسان ةيناثلا ةيآلا نأو تءاش ثيح دتعت اهنأب لوقلا هنع يوُر امك

 «قبس (ى هديؤي ةنسلا يف ءاجام نأل ىلوأ لوألا لوقلاو «ىلوألا ةيآلل

 .روهمجلا لوق وهو

 )١( يربطلا ريسفت 14/0 555-70 -504.

 1/١/5 دنسملا 041١. ص اهجوز اهنع يفوتملا ماقم باب «قالطلا باتك أطوملا (؟)

 اهجوز اهنع يفوتملا دتعت نيأ ءاجام باب «قالطلا باتك , يذمرتلا نئس
 . اهتيب يف اهجوز اهنع يفوتملا ماقم باب «قالطلا باتك . ىئاسنلا ننس

 . 7١7١1 مقر ثيدح اهجوز اهنع ىفوتملا دتعت نيأ باب ,قالطلا باتك .ةجام نبا ننس
 78٠١ مقر ثيدح لقتنت اهجوز اهنع ىفوتملا باب .قالطلا باتك /دواد يبأ ننس

 /١78. ؟ اهجوز اهنع قوتملا جورخ باب «قالطلا باتك « يمرادلا ننس
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام .١

 يف متننوأ وأ ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع ايف مكيلع حانج الو )ف

 هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكتلا ةدقع اومزعتالو ًافورعم ًالوق اولوقت

 روفغ هللا نأ اوملعاو هورذحاف مكسفنأ يف ام ملعي هللا نأ اوملعاو

 . (770 / ةرقبلا)# ميلح

 نع ةدئاز انثدح : قلط يل لاقو : يراخبلا مامإلا لاق ١ ةرحفإ

 هب متضرع اهيف # : |مهنع هللا يضر سابع نبا نع دهاجم نع روصنم

 يل رسيي نأ تددولو جيوزتلا ديرأ ىإ » : لوقي « ءاسنلا ةبطخ نم

 200 ةحاص ةأرما

 . 9 هلثم ركذو يراخبلا مامإلا قيرط نم يقهيبلا مامإلا هجرخأو

 هيبأ نع دهاجم نبا نع يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا جرخأ - 0 25

 : لاق * ًافورعم ًالوق اولوقت : نأ الإ # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع

 . 04 مقر ثيدح "4 مقر باب . حاكنلا تاتك .يراخبلا حيحص )1(

 )/١798/1(. ةبطخلاب ضرعتلا باب .حاكنلا باتك , يقهيبلا ننس (؟)
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 . 70 يتجاح نمل ءاسنلا نإو «ريخ ىل إل كنإو «ةليمجل كنإ لوقي

 -: دانسإللا نايب

 وهو . يكملا ربج نب دهاجم نب باهولا دبع وه دهاجم نبا ١

 نم عمس دقو ©'”ةعباسلا ةقبطلا نموهو «يروثلا هبذك دقو .كورتم

 اك ملعلاو ريسفتلا يف مامإ ةقث . يكملا ريج نب دهاجمو - ؟

 .20مدقت

 نب باهولا دبع هدانسإ يف نأل دودرم ثيدحلا اذه نأ نيبت اذهو

 . يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا قباسلا

 (؟5) غلبي ىتح ١» سابع نبا نع ركذيو : يراخبلا مامإللا لاق -

 .00(2( ةدعلا ءاضقنا : #« هلجأ باتكلا

 يهو ( ركذي ١» ضيرمتلا ةغيصب يراخبلا مامإلا هجرخأ اذكه

 ,0(2كلذ نايب قبس امك هدنع ةحصلا ةجرد هغولب مدع ىلع لدت 1

 نع هيبأ نع يبأ ينثدح : لاق يمع ينثدح : لاق يبأ ينثدح : لاق

 )١( مقر 07/1 قالطلا باتك «قازرلا دبع فنصم 171651 .

 ١( مقرو 237/7 يبهذلل ءافعضلا يف ينغملا ء140١ا مقر ه١/18 بيرقتلا !27891

 ؛ نيكورتملاو ءافعضلا ناويد ٠١ مقر 511/4 .

 .975 مقر 507/57 بيذهتلا بيذبت (6)

 .(55) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 01١55. مقر ثيدح ١4 مقر باب ءحاكتلا باتك ,يراخبلا حيحص 20(

 )51١(. ص رظنا (5)
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 .2)( ةدعلا ىضقنت » : لاق * هلجأ باتكلا غلبي ىتح 8 سابع نبا

 . (92فيعض هدانسإو

 -: ىنعملا نايب

 # ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو 9 ىلاعت هلوق

 )١( يربطلا ريسفت 7//571.

 .دانسإلا اذه نايب (؟)

 ةيطع نب نسحلا نب دمحم نب دعس نب دمحم وه يربطلا مامإلا خيش دعس نب دمحم - ١

 يف ًانّيل ناك » : يدادغبلا بيطخلا لاقو « هب سأب ال » : ينطق رادلا مامإلا هنع لاق «ينوعلا

 .7515/64 ذادغب خيرات «174/6 نازيملا ناسل  نيتئامو نيعبسو تس ةنس يفوت « ثيدحلا

 كاذ : دمحأ مامإلا هنع لاق «يفوعلا ةيطع نب نسحلا نب دمحم نب دعس وه هونبأو - "

 نكي ملول : لاق مث « «مهباجأف بيهرت نوكي نأ لبقو اوفوخي نأ لبق ءيش لوأ نحتما يمهج
 2١57/9 دادغب خيرات . كلذل ًاعضوم ناك الو هنع بتكي نأ لهأتسي نمم نكي م ًاضيأ اذه

 . 78/7 نازيملا ناسل

 لاق .دادغب يضاق .يفوعلا دعس نب ةيطع نب نسحلا نب نيسحلا وه اذه دعس معو نإ

 يف ينغملا «58/7 ليدعتلاو حرجلا .ثيدحلا فيعض : لاقف هنع بأ تلأس : متاح يبأ نبا

 1١1/١/١. ءافعضلا

 ةقبطلا نم فيعضوهويفوعلا دعس نب ةيطع نب نسحلا وه اذه نيسحلا وبأو )- ؛

 . 77/7 ليدعتلاو حرجا 2١58/١ بيرقتلا .ةسداسلا

 ناكو ًاريثك ءىطخي قودص وهو يفوعلا ةدانج نب دعس نب ةيطع وه اذه نسحلا وبأو - ه

 رمع نباو ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نعو سابع نبا نع ريسفتلا ىور دقو ًاسلدم ًايعيش .
 . مهريغو

 يبأب هينكي ناكو .ريسفتلا هنع ذخأيف يبلكلا يتأي ناك ةيطع نأ ينغلب : دمحأ مامإلا لاقو

 : ديعس وبأ لاق : لوقيف ديعس

 ةرشع ةئس تام ةئلاثلا ةقبطلا نم وهو . يردخلا هنأ مهوي ينعي : يبهذلا مامإلا لاق

 .١7؟4/1 بيذهتلا 2/4/7 نازيملا .:55/7 بيرقتلا .ةئامو

 دانسإلا اذه نوكيف ءافعض مهرثكأ نكل ضعب نم مهضعب عمس دق ةاورلا ءالؤهو

 مقر 775/05 دادغب خيرات ال مقر 18/7 50 مقر 00 نازيملا ناسل .افيعض

 بيذهتلا بيذهمت 27١5 مقر :8/ ليدعتلاو حرجلا ,47/47 مقر 04 065

 .117 مقر 5164/0 2574 مقر ١/1
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 هناحبس هللا نهركذ دقو نهجاوزأ ةافول تادتعملا ةيآلا يف ءاسنلاب دارملا

 ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو 8 ةيآلا هذه لبق هلوق يف
 كلذكو (14١/ةرقبلا)# ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي
 سيل هنأل ةدعلا يف نهتبطخب ضيرعتلا زوجي تانئابلا تاقلطملا

 الف تايعجرلا تاقلطملا امأ ,نهتعجارم يف قحلا نيقباسلا نهجاوزأل

 . ")”ةجوزلاك ةيعجرلا نأل ءاملعلا عامجإب نهتبطخب ضيرعتلا زوجي

 اهتبطخ ىلإ دصقي نأ ريغ نم اهيف هتبغر ىلإ هبني نأ وه ضيرعتلاو
 جرخأ امكو يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا بابلا ثيدح يف ءاج امك
 : , 00. سرع نبأ نع د هاجم نع قرط ةدع نم ريرج نب مامإلا

 ءاش نإ كريغ جوزتأ نأ ديرأ ينإ : اهتدع يف ةأرملل لوقي نأ ضيرعتلا

 يف تمادام امل بصني الو ,ةحلاص ةأرما تدجو ينأ تددولو هللا

 .ًادصق اهتبطخ ىلإ دصقي ال ينعي 2")اهتدع
 يف ةبغرلا نم هومتيدبأ ايف مكيلع مث 5| الو : اذه ىلع ىنعملاف

 ريغ نم نهمدع يف ًانئاب ًاقالط تاقلطملا وأ نهجاوزأ قوتملا ءاسنلا حاكن

 . نهتبطخ ىلإ اودصقت نأ

 مكبولق يف مترمضأ وأ ينعي «* مكسفنأ يف متننكأ وأ ظ هلوقو
 . مكيلع مثإ الف كلذ متيفخأو نهحاكن يف ةبغرلا

 مكنع جرحلا عفرف مكسفنأ ين ينعي 4 نهنوركذتس مكنأ هللا ملع »
 . كلذ ىف

 )١( يبطرقلا ريسفت رظنا ١188/7 ريثك نبا ريسفت 1١//591 .

 )١( يربطلا ريسفت ١//ا01.

 ) )5ريثك نبا ريسفت 1١//75947 .

-١568- 



 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ * ارس نهودعاوت ال نكلو »
 نأ ينيدهاعو قشاع ينإ ال لقت ال لوقي :لاق سابع نبا نع ةحلط

 قيرط نم اضيأ ريرج نبا جرخأ امك ءاذه وحنو يريغ يجوزتت ال

 20 . هريغ جوزتت ال

 نأ ىلع رسلاب ًادعو اهنيبو هنيب دقع اذإ ام ًاضيأ لمشت ةيآلاو

 . ضيرعت ريغ نم ًاحيرصت اهتدع ت تهتنا اذإ اهجوزتي

 ًاضيرعت اوضرعت نأ ىنعي # ًافورعم ًالوق اولوقت نأ الإ » هلوقو

 هلوقو .كلذب دعووأ ةبطخب حيرصت ريغ نم نهيف مكتبغرب
 ىلع حاكتنلا دقع ىلع اومزعت الو : ينعي *# حاكنلا ةدقع اومزعت الو )»

 لاق امك اهتدع يضقنت ىتح : ينعي *« هلجأ باتكلا غلبي ىتح » ةدتعملا

 نمو ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هنع هجرخأ |نع هللا يضر سابع نبا
 ”) . يناسارخلا ءاطع قيرط

 تناك ةالضلا نإ # ىلاعت هلوقك ضرفلاو دحلا ىنعمب انه باتكلاو
 . 0٠١ /ءاسنلا) ")4 ًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع

 .07/5؟ يربطلا ريسفت )١(

 .071/5 يربطلا ريسفت (؟)

 .147/7 يبطرقلا ريسفت (1

 -5ة١ا-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -5

 توغاطلاب رفكي نمف يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال
 عيمس هللاو ا ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو

 .(151/ةرقبلا) # ميلع

 د6 داع د

 ("5) يلع نب رمع نب دمحم انثدح :يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق

 نع رشب يبأ نع ةبعش نع ريرج نب بهو انثدح لاق يلع نب نسحلا
 لعجتف ءاتالقم نوكت ةأرملا تناك : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 مهيف ناك ريضنلا ونب تيلجأ |لف .هدوبت نأ دلو امل شاع نإ اهسفن ىلع

 لجو زع هللا لزنأف ءانءانبأ عدن ال :اولاقف راصنألا ءانبأ نم

 .* يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال

 20 .دلو ال شيعي ال يتلا تالقملا :دواد وبأ لاق

 4 مقر ثيدح « مالسإلا ىلع هركي ريسألا يف باب داهجلا باتك دواد يبأ ننس 21(
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 :دانسإلا نايب

 .دحاو دانسإب

 قودص وهو يرصبلا يمدقملا يلع نب رمع نب دمحم نع هاورف

 يناسارخلا هللادبع نب ثعشأ نع 20 .ةرشاعلا ةقبطلا راغص نم

 © . ةعساتلا ةقبطلا نم «ةقث وهو يناتسجسلا

 يدبعلا راشب نب دمحم ركب وبأ وهو راشب نبا نع هاورو

 نيتنثا ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا نم ةقثوهو ء.رادنب هبقلو . يرصبلا

 (9 . ةعامجلا هل جرخأ ةئس نوناثو عضب هلو نيتثامو نيسمحو

 يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم ورمع وبأ وهو يدع يبأ نبا نع

 نيعسنتو عبرأ ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا نم .ةقثوهو . يرصبلا

 (4) . ةعاجلا هل جرخأ . حيحصلا ىلع ةئامو

 لالخلا يلعوبأ .يلذملا دمحم نب يلع نب نسحلا نع هاؤرو

 ةيداحلا ةقبطلا نم .فيناصت هل ظفاح ةقث وهو ,ةكم ليزن يناولحلا
 دواد وبأو ناخيشلا هل جرخأ «نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس تام ةرشع

 (©) . هجام نبأو يذمرتلاو

 707 / ةصالخلا 2577 مقر ١95/5 بيرقتلا )0(

 . 180١ مقر ١0/١ فشاكلا 3١, : مقر 8١/١ بيرقتلا عز
 .0177 مقر 01١/1١ ظافحلا ةركذت ءالا مقر ١541/5 بيرقتلا نأ
 رن مقر "؟١/14 ظافحلا ةركذت ١١., مقر ١51١/7 بيرقتلا 6

 , مقر 077/١ ظافحلا ةركذت «57 مقر ١78/1١ بيرقتلا ١_0)

 رمح
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 يدزألا هللاد بع وبأ ديز نب مزاح نب ريرج نب بهو نع

 .نيتئامو تس ةئس تام ةعساتلا ةقبطلا نم .ةقثوهو .يرصبلا

 (0) . ةعامجلا هل جرخأ

 ىدع يبأ نباو هللادبع نب ثعشأ مهو ةثالثلا خويشلا ءالؤهو

 درولا نب جاجحلا نب ةبعش نع ثيدحلا اذه اوور ريرج نب بهوو

 نقتم طفاح ةقث وهو ,.يرصبلا مث يطساولا ماطسب وبأ ءالولاب يكتعلا

 يف شتف نم لوأ وهو ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه لوقي يروثلا ناك
 .ةعباسلا ةقبطلا نم «ادباع ناكو ةنسلا نع بذو لاجرلا نع قارعلا

 (9 . ةعاجلا هل جرخأو ةئامو نيتس ةنس تام

 وهو  ةيشحو يبأ نبا - سايإ نب رفعج رشب يبأ نع ةبعش هاورو

 نب بيبح يف ةبعش هفعضو «ريبج نب ديعس يف سانلا تبثأ نم ةقث
 تس ةنس ليقو سمخ ةنس تام ةسماخلا ةقبطلا نم .دهاجم يفو ملاس

 9 . ةعاجلا هل جرخأ «ةئامو نيرشعو

 (4) . هتمجرت تمدقت هيقف تبث ةقث ريبج نب ديعسو

 ةثالثلا ديناسألا هيف عمتجت يذلا دانسإلا نأ اذه نم انل نيبتف

 .ريبج نب ديعسو سايإ نب رفعج رشب وبأو ةبعش مهو تاقث هلاجر

 رمع نب دمحم نم نوكتي لوألا دانسإلاف ةثالثلا ديناسألا امأ

 .ةقث وهو يناتسجسلا هللادبع نب ثعشأو .ءقودص وهو يمدقملا

 )١( مقر /78/7” بيرقتلا ٠١9. 2مقر 55/7” فشاكلا /ا157١1.

 بيرقتلا (؟) 1١/ "0١ظافحلا ةركذت 23ا/ مقر ١97/1١ مقر 1410 .

 )*( بيرقتلا ١/١54 مقر ٠/. مقر 477 /؟ ليدعتلاو حرجلا 1953517 .

 )5( مقر ثيدحلا رظنا )١١(.
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 . ناتقت

 . ناتقث

 27 . ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 نيريخألا نيقيرطلاب رجنبو ًانسح لوألا دانسإلا نوكي اذه ىلعف

 ناحيحص امهف ثلاشلاو يناثلا قيرطلا امأ «هريغل ًاحيحص نوكيف
 . اههتاذل

 (9 . هلثم ركذو يناثلا دواد يبأ دانسإب ريرج نبا هجرخأو

 :ىنعملا نايب

 هذه نأ سابع نبا نع هاور يذلا دواد يبأ ثيدح نم انل نيبت

 اودومت نيذلا مهءانبأ اوهركي نأ اودارأ انيح راصنألا يف تلزن ةيآلا

 . مالسإلا يف لوخدلا ىلع

 اموهو رخآ لوق ةيآلا لوزن ببس يف سابع نبا نع يور دقو

 نع ةملس انثدح لاق ديمح نبا انثدح :لاق ريرج نبا مامإلا هجرخأ

 وأ ةمركع نع تباث نب ديز ىلوم دمحم يبأ نب دمحم نع قاحسإ نبا

 نيدلا يف هاركإ ال »© ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع
 ينب نم راصنألا نم لجر يف تلزن :لاق.# يغلا نم دشرلا نيبت دق

0 

 كال مقر ١5١/١١ هال مقر 4 5٠٠١ مقر 5١/4“ بيذهتلا بيذجت )1(

 . 00 مقر م توك مقره 28٠ مقر
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 وه ناكو «ناينارصن نانبا هل ناك .نيصحلا هل لاقي فوع نب ملاس

 دق امهنإف امههركتسا الأ : ملسو هيلع هللا لص يبنلل لاقف ًاملسم ًالجر
 2 . كلذ هيف هللا لزنأف .ةينارصنلا الإ ايبأ

 دمحم يبأ نب دمحم وهو ًالوهجم ًايوار هيف نأل فعض هيف هدانسإو

 ©7فعضلاب مهتم يزارلا ديمح نبا نأ امك

 لوزن ببس يف دمتعملا وه دواد وبأ هجرخأ يذلا لوألا ثيدحلاف

 .ةيآلا هذه

 دق نيدلا ين هاركإ ال ىلاعت لوق نايب يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 نيد يف لوخدلا ىلع ادحأ اوهركت ال يأ» : © ىغلا نم دشرلا نيبت

 هركي نأ ىلإ جاتحي ال .هنيهاربو هلئالد لج حضاو نيب هنإف مالسإلا

 )١( يربطلا ريسفت 1١4/7 .
 :دانسإلا اذه نايب (؟)

 ١- نيعم نبا ناكو فيعض ظفاح وهو «يزارلا نايح نب ديمح نب دمحم وه ديمح نبأ
 بيرقتلا) ةرشاعلا ةقبطلا نموهو هيف يأرلا نسح ١55/5 مقر ١59(.

 ريثك قودص وهو .يرلا يضاق ءراصنألا ىلوم شربألا لضفلا نباوه ةملس - ؟
 بيرقتلا) ةعساتلا ةقبطلا نم .أطخلا ١/١8" (”الا/ مقر .

 - امك سلدي قودص وهو ةريسلا بحاص راسي نب قاحسإ نب دمحم وه قاحسإ نباو
 مدقت

 دحأ نم أطخ وهو قاحسإ يبأ نع»  يبلحلا ةعبط -ريرج نبا ريسفت يف ءاج دقو
 يذلا وهو دمحم يبأ نب دمحم نع ديحولا يوارلا وه قاحسإ نب دمحم نأل خاسنلا

 لضفلا نب ةملس هنع يوري .

  -4نبا هنع درفت لوهجم يندم «تباث نب ديز ىلوم يشرحلا دمحم يبأ نب دمحتو

 بيرقتلا) ةسداسلا ةقبطلا نموهو .قاحسإ  7١5/5لادتعالا نازيم ,70/4 مقر
 مقر 69 (.

 - |هتمجر ت تمدقت ناتقث نامامإ ريبج نب ديعسو ةمركعو

١61١ 



 رونو هرذص حرشو مالسإلل هللا هاده نم لب هيف لوحخدلا ىلع دحأ

 هرصبو هعمس ىلع متخو هبلق هللا ىمعأ نمو ةنيب ىلع هيف ذ لخد هتريصب

 26( .ها (اروسقم ًاهركم نيدلا يف لوخدلا هديفي ال هنإف

 هنع لض نمو دشر هب كسمت نم يلج حضاو نيدلا اذه ين قحلاف

 هلزنأ اك سانلا ىلع هوضرعي نأ اقح هب نينمؤملا ىلع بجي امنإو ءىوغ
 اذه يف اولخد اًؤاش نإ مهداقتعا يف رارحأ كلذ دعب مه مث ءهللا

 اونعذي نأ دعب مهتنايد ىلع اوقب اًؤاش نإو «رايتخاو ةيعاوط نع نيدلا
 ثيداحألاو تايآلا نيبو ةيآلا هذه نيب ضراعت الو «مالسإلا مكحل

 سانلا رابجإل عرشي مل داهجلا نأل رافكلا داهجب اهيف نوملسملا رمأ يتلا

 لوحتو سانلا مكحت يتلا ىوقلا ةلازإل عرش امنإو مالسإلا قانتعا ىلع

 داهجلاف هللا نيد يف لوخدلا نع مهدصتو مهيلإ ةوعدلا غولب نود

 هللا ةملك نوكتو ضرألا يف رشتني ىتح نيدلا اذه ىلإ ةوعدلل ةيامح

 .ايلعلا يه

 ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف آ» هلوق
 وهو نايغطلا نم توغاطلا * ميلع عيمس هللاو اه ماصفنا ال ىقثولا

 لوقلا نم باوصلاو :هانعم يف ريرج نبا مامإلا لاقو .دحلا ةزواجم

 رهقب امإ هنود نم دبعف هللا ىلع نايغط يذ لك هنأ توغاطلا يف يدنع

 وأ دويعملا كلذ ناك اناسنإ .هل هدبع نمم ةعاطب امإو ..هدبع نمل

 © .ناك ام ًانئاك وأ ًانص وأ ًانثو وأ ءًاناطيش

 )١( ريثك نبا ريسفت ١/7577.

 )١( يريطلا ريسفت 19/7.
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 ف ناميإلاب هب رفكلا ةنراقم نم حضاو هركذ يذلا ىنعملا اذهو

 . توغاطلاب رفكلاب الإ هللاب ناميإلا متي الف ةيآلا

 دبعت ىتلا تادوبعملا عيمج ةدابعب رفكي نمف :اذه ىلع ةيآلا ىنعمف

 لصوت يتلا ىرعلا قثوأب كسمتسا دقف هدحو هللاب نمؤيو هللا نود نم

 عطقنت الو .ةداعسلاب زوفلاو ,ةواقشلا نم ةاجنلا ىلإ اهب كسمتسا نم

 .ةرخآلاو ايندلا لاوهأ نم هيجنت لب ءًادبأ هب

 يه تالقللا «ًاتالقم نوكت ةأرملا تناك» دواد بأ ثيدح يف هلوقو
 كالهملاوهو تلقلا نم هلصأو .دواد وبأ ركذ !ى دلو اهل شيعي ال ىتلا

 ىلعل ينعي «هللا ىقو ام الإ :َتَلَق ىلعل هلامو رفاسملا نإ» ثيدح هنمو

 . ةياهنلا يف ريثألا نبا هركذ كاله

 :رعاشلا لوق هنمو

 (2روزن ٌتالقِهرقصلا ماو ًاخارفاهرثكأريطلاثاغب

 )١( (تلق ةدام) برعلا ناسلو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا .

 -"7ه١ا-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١7-

 قفني يذلاك ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي
 هيلع ناوفص لثمك هلثمف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي الو سانلا ءائر هلام
 هللاو اوبسك ام ءيش ىلع نوردقي ال ادلص هكرتف لباو هباصأف بارت
 . (554/ةرقبلا) * نيرفاكلا موقلا يده ال

 20 .رجحلا ناوفصلا : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق )94( 2.٠ ١-

 هيلع سيل (ادلص) : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق - هضن
 29 . ءيش

 نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا نيرثألا نيذه جرخأو
 (09 . سابع نبا

 (© . معانلا سلمألا بلصلا وه دلصلا رجحلاو

 )١( مقر باب ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 7١.
 ع مقر باب ةرقبلا ةروس ءريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص (؟5)

 ) )9يربطلا ريسفت 78/7.
 . (دلص ةدام) برعلا ناسل (4)

- 1١8685 



 :ىنعملانايب

 يتلا ةكاتفلا ضارمألا دحأ ىلإ ةيآلا هذه يف هناحبس هللا اندشري

 روشنم ءابهو برخ لكيه ىلإ هليحتف ةحلاصلا لامعألا ءانبب كتفت
 نم ْنملاوه كلذ .ةرخآلا يف هعفن وجري موي هعفني الو هبحاص ينغي ال
 هئالعتساب وأ سانلا مامأ كلذب ثدحتلاب ءاوس هيلع قفنملا ىلع قفنملا

 هئاذيإب وأ .هنم هريدقتو همارتحا بوجوب هروعشو هيلع قفنأ نم ىلع

 نم هيلع هلامل همامأ هفعض لالغتساب كلذو .ىذألا عاونأ نم عون يأب

 . لضفتلا

 قدصت نم ىلع ّنملاب هتقدص رجأ لطبملا اذه هناحبس هللا هبشي مث

 برقتلاو مهتاضرمل ابلطو سانلل ةاءارم هلام قفني يذلاب هئاذيإو هيلع
 .ةرخآلا رادلاو ىلاعت هللا هجو كلذب ديري الو مهنم

 وهو سانلل هلمعب يئارملا اذهل ًالثم هناحبس هللا برضي مث
 ناوفص لثمك هلثمف 9 هركذ ىلاعت لوقيف .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال

 رذبي نم لثمك هلثمف ينعي *# ادلص هكرتف لباو هباصأف بارت هيلع

 رطملا ءاج هعفن اجروومني أدب اذإ ىتح سلمأ رجح ىلع بارت يف هعرز
 كلذكف .هيلع بارت ال ًايفاص رجحلا ىقبو هيف امو بارتلا اذهب ىرجف

 هللا يدي نيب فقوو ثعب اذإ ىتح «ًاريخ لمع دق هنأ نظي يئارملا اذه

 ىلع نوردقي ال » ًائيش دجي مل هلمع باوث اجرو باسحلل العو لج
 . © نيرفاكلا موقلا يده ال هللاو اوبسك ام ءيش

 ١66-ه



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 اهتحت نم يرجت بانعأو ليخن نم ةنج هل نوكت نأ مكدحأ دويأ »

 اهباصأف ءافعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأو تارمثلا لك نم اهيف هل رابألا
 مكلعل تايآلا مكل هللا نيبي كلذك تقرتحاف ران هيف راصعإ

 . (7557/ةرقبلا) # نو ركفتت

 د6 د

 جيرج نبا نع ماشه انربخأ ميهاربإ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع ثدحي ةكيلم ي ىبأ نب هللا دبع تعمس
 ميف : ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأل اموي هنع هللا يضر رمع لاق»
 هللا :اولاق ؟4 ةنج هل نوكت نأ مكدحأ دويأ  تلزن ةيآلا هذه نورت

 : سابع نبا لاقف ,ملعن ال وأ ملعن اولوق :لاقو رمع بضغف «.ملعأ

 رقحت الو لق يخأ نبا اي :رمع لاق نينمؤملا ريمأ اي ءيش اهنم يسفن يف
 ؟لمع يأ :رمع لاق لمعل ًالثم تبرض : سابع نبا لاق .كسفن
 زع هللا ةعاطب لمعي ينغ لجرل :رمع لاق «لمعل : سابع نبا لاق

 ب ا١طهكد



 . "30>(هلامعأ قرغأ ىتح يصاعملاب لمعف ناطيشلا هل هللا ثعب مث لجو

 ةياور يفو «هلثم ركذو ةكيلم يبأ نبا قيرط نم يربطلا هجرخأو
 امف ةيآلا هذه نع سانلا رمع لأس : لاق ءاطع نع يربطلل ىرخأ

 ينإ نينمؤملا ريمأاي .هفلخ وهو سابع نبا لاق ىتح هيفشي ًادحأ دجو

 رقحت مل انهه لوحت : لاقف هيلإ تفلتف : لاق ًائيش اهنم يسفن يف دجأ

 نأ مكدحأ دويأ : لاقف لجو زع هللا هبرض لثم اذه لاق ؟ كسفن

 جوحأ ناك اذإ ىتح ةداعسلا لهأو ريخلا لهأ لمعب هرمع لمعي

 كلذ متخ هلجأ برتقاو هرمع ىنف نيح ريخب همتخي نأ ىلإ نوكيام
 .©9هيلإ ناك ام جوحأ هقرحف هلك هدسفأف ءاقشلا لهأ لمع نم لمعب

 هللا باتكل همهف قمع ىلع لدي سابع نبا نم باوجلا اذهو

 . ةيفخلا هيناعمل هكاردإو

 ةديدش مومس اهيف حير ينعي © ران هيف راصعإ اهباصأف © هلوقو
 . ")قرط ةدع نم ريرج نبا هنع هجرخأ .سابع نبا لاق اك

 . 20748 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص 21(

 .9/5/7 يربطلا ريسفت (؟)

 .7/8/7 يئربطلا ريسفت (5)

 د-ل/اه١ا-



)51( 

 بتكيلو هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي
 بتكيلف هللا هملع امك بتكي نأ بتاك بأي الو لدعلاب بتاك مكنيب

 ناك نإف ائيش هنم سخبي الو هبر هللا قتيلو قحلا هيلع يذلا للميلو

 هيلو للميلف وه لمي نأ عيطتسي ال وأ ًافيعض وأ ًابيفس قحلا هيلع يذلا
 لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو لدعلاب
 امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأ ءادهشلا نم نوضرت نم ناتأرماو

 وأ ًاريغص هوبتكت نأ اومأست الو اوعدام اذإ ءادهشلا بأي الو ىرخألا
 الإ اوباترت الأ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ هلجأ ىلإ ًاريبك
 اهوبتكت الأ حانج مكيلع سيلف مكنيب امنوريدت ةرضاح ةراجت نوكت نأ

 قوسف هنإف اولعفت نإو ديهش الو بتاك راضي الو متعيابت اذإ اودهشأو
 .(1857 / ةرقبلا# ميلع ءيش لكب هللاو هللا مكملعيو هللا اوقتاو مكب

 ناسح يبأ نع ةداتق نع رمعم انربخأ : قازرلا دبع مامإلا.لاق

 هللا هلحأ دق لجأ ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ : لاق سابع نبا نع

1١68 



 ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأأي © ةيآلا هذه أرقو «هيف نذأو

 , #0 هوبتكاف ىمسم لجأ

 -: دانسإلا نايب

 نايبو هتمحرت تمدقت تبث ةقثوهو يدزألا دشار نباوه رمعم ١

 . 9'2ةداتق نم هعامسو هنم قازرلا دبع عامس

 . "9هتمح رت تمدقت ةقث وهو ىسودسلا ةماعد نباوه ةداتقو 35

 يرصبلا درجألا هللا دبع نب ملسم وه جرعألا ناسح وبأو -

 نيثالث ةنس لتق «جراوخلا يأرب ىمر قودص وهو هتينكب روهشم

 ملسمو اقيلعت يراخبلا هل جرخأ ,ةعبارلا ةقبطلا نم .ةئامو

 .«9ةعبرألاو

 , )سابع نبا نموه عمسو ةداتق هنم عمس دقو

 جرعألا ناسح ابأ هيف نأل نسح دانسإلا اذه نأ انل نيبت اذهمو

 مل هنأل هذه هتياور ىلع رثؤي ال جراوخلا يأرب ىمر هنوكو .قودص وهو

 . هتعدب ديؤي ام وري

 . ©"2”جرعألا ناسح يبأ قيرط نم يقهيبلاو مكاحلا هجرخأو

 مقر ثيدح .مولعم لجأ ىلإ الإ فلس ال باب ؛عويبلا باتك «قازرلا دبع فنصم )١(

18654 . 

 .(8) مقر ثيدحلا رظنا (5):
 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (”)

 . 45ا//ةصالخلا ءا”ه مقر ١١/7: بيرقتلا (:8)

 .7841/ مقر /ل"/١١ بيذهتلا بيذهت (0)

 زاوج باب عويبلا باتك ١18/5 ١9 يقهيبلا ننس ءريسفتلا باتك .5885/5 كردتسملا (5)

 . نهرلا زاوج بابو .فلسلا

 8ه1١6-



 . '7مولعم لجأ ىلإ مولعم ليك يف ملسلا يف تلزن : لاق

 نع ةملس نب دامح انثدح : يسلايطلا دواد وبأ مامإلا لاق-"؟ (59)

 لوسر لاق لاق سابع نبا نع نارهم نب فسوي نع ديز نب يلع
 ىلإ نيدب متنيادت اذإ 9 لجو رع هللا لوق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا نإ مدآ دحج نم لوأ نإ : ةيآلا رخآ ىلإ 4 هوبتكاف ىمسم لجأ

 لاق ؟ اذه نم براي : لاق هرون ًاعطاس رهزأ ًللجر ىأرف هتيرذ هارأ

 : لاق ءةنس نوتس : لاق ؟ هرمع |مف براي : لاق دواد كنبا اذه

 امو : لاق ,؛كرمع نم هديزت نأ الإ ال : لاق .هرمع يف دز براي

 .ةنس نيعبرأ هل تبهو دقف : مدآ لاق ,.ةنس فلأ : لاق ؟ يرمع

 هرضح !ملف هتكئالم هيلع دهشأو ًاباتك هيلع لجو زع هللا بتكف : لاق
 ةنس نوعبرأ يرمع نم يقب دق هنإ : لاق ةكئالملا هتءاجو توملا

 :ًائيش دحأل تبهو ام : لاق : دواد كنبال اهتبهو دق كنإ : اولاق

 . 20( ةكئالملا هيلع دهشو باتكلا لجو زع هللا جرخأف : لاق

 -: دانسإللا نايب

 تبثأ ؛دباع ةقث ,ةملس وبأ يرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح - ١

 «ةنماشلا ةقبطلا رابك نم «.ةرخأب هظفح ريغت «ينانبلا تباث يف سانلا

 ملسمو ًاقيلعت يراخبلا هل جرخأ .ةئامو نيتسو عبس ةنس تام

 . © 9ةعبرألاو

 )١( يربطلا ريسفت ١١7/7.

  (52دواد يبأ يبسلايطلا دنسم بيترتب دوبعملا ةحنم ١١5/7 ةرقبلا ة ةروس ريسفت 01“ مقر .

 ) )6بيرقتلا ١/١97 ظافحلا ةركذت 2047 مقر ١/٠١7 مقر /1910.

 اك.



 ةقبطلا نم فيعض وهو ناعدج نباوه ديز نب يلع - ١
 . 0'2ةعبارلا

 نبا ريغ هنع وري ملو ثيدحلا نيل .يرصبلا نارهم نب فسوي -

 .©9ةعبارلا ةقبطلا نم ,ناعدج

 هنكل "2”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 . نارهم نب فسويو ناعدج نب ديز نب ىلع فعضل فيعض

 : ىنعملا نايب

 لجأ ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ » : لوألا ثيدحلا يف هلوق

 نمثب ةمذلا يف مولعم ءيش عيب وه فلسلا « هيف نذأو هللا هلحأ دق

 ىلع ءاهقفلا لدتسا دقو .ملسلا ىمسيو .مولعم لجأ ىلإ رضاح

 نم ةنسلا يف ءاج امبو سابع نبا ريسفت عم ةيآلا هذهم ملسلا عيب زاوج
 يضر سابع نبا نع يراخبلا مامإلا هجرخأ ام كلذ نمو ملسلا ةحابإ

 يف نوفلسي مهو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مدق : لاق |هنع هللا

 لجأ ىلإ مولعم ليك يف راشثلا يف اوفلسأ : لاقف ثالثلاو نيتنسلا راشثلا

 0 مولعم

 . نويدلا عاونأ نم هريغلو ملسلل ةلماش ةيآلاو

 )١( ءافعضلا يف ىنغملا 047 مقر "ا//١ بيرقتلا ١/ 4417مقر 45564 .

 . 101/ مقر 787/5 بيرقتلا ف

 .459 مقر 114/١١ 251414 مقر "377/10 بيذهتلا بيذب# ف

 2١1/84 ةمادق نبال ينغملا 1701 مقر ثيدح ملسلا باتك ,يراخبلا حيحص (54)
 ”ا/ا//” يبطرقلا ريسفت

-١651١- 
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام ٠

 هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل »
 ءىبش لك ىلع هللاو ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيف هللا هب مكبساحي

 .(781 /ةرقبلا)# ريدق

 انير تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال »
 ىلع هتلمح اى ًارصإ انيلع لمحت الو انبر انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال
 انل رفغاو انع فعاو هب انل ةقاط ال ام انلمحت الو انبر انلبق نم نيذلا

 .(187/ةرقبلا# نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ انمحر او

 لاقو انربخأ قاحسإ لاق ركب يبأل ظفللاو  ميهاربإ نب قاحسإو

 لاق دلاخ ىلوم ناييلس نب مدآ نع نايفس نع عيكو  انثدح نارخآلا

 ةيآلا هذه .تلزن ال : لاق سابع نبا نع ثدحي ريبج نب ديعس تعمس

 لخد : لاق 4 هللا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ ين ام اودبت نإو ©

 هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءيش نم مهبولق لخدي مل ءيش اهنم مهولق

 تبسكام اهل اهعسو الإ سفن هللا فلكي ال ا ىلاعت هللا لزنأف مهمولق

 -؟:١51ا-



 دق : لاق # انأطخأ وأ انئيسن نإ انذخاؤت ال انئبر تبستكا ام اهيلعو .

 #« انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح امك ارصإ انيلع لمحت الو انبر 8 تلعف

 دق :لاق *« انالوم تنأ انمحر او انل رفغاو ## تلعف دق : لاق

 .0)(2تلعف

 . )مكاحلاو يذمرتلاو ةناوع وبأو دمحأ مامإلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 نم ينعي « ءيش نم مهبولق لخدي مل ءيش اهنم مهمولق لخد » هلوق

 لعفلا لصحي مل نإو سفنلا هب ثدحت ام هيآلا تلمش ثيح مهلاو مغلا

 ىدحإ يف هب احرصم ىنعملا اذه ءاج دقو 4# هوفخت وأ # ىلاعت هلوقل

 امب نوذخاؤمل انإ هللا لوسر اي :اولاقف» اهيف ءاج ثيح يربطلا تاياور
 . (انكله ! !انسفنأ هب ثدحن

 نع ةمألا هذمل زوجت هللا نا ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع يور دقو

 يربطلا ريرج نبا هجرخأ |[يف كلذو لمعلاب مهذخآو سئفنلا ثيدح

 سلاج وه انيب هنأ ثدحي ةناجرم نب ديعس نع يرهزلا قيرط نم
 يف امو تاومسلا ينام هلل # ةيآلا هذه الت رمع نب هللادبع عمس

 هللاو :لاقف .ةيآلا . . .* هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ضرألا

 رمع نبا الت ام هل تركذف سابع نبا تيتأ ىتح تمقف : ةناجرم نبا

 . ١75 مقر ثيدح هال مقر باب .ناميإلا باتك ءملسم حيحص )1(

 7 ا/١ دحأ دنسم (0)

 . نايسنلاو أطخلا عفر نايب باب 0١ ةناوع يبأ دنسم

 59497 مقر ثيدح ةرقبلا ةروس .ريسفتلا باتك . يذمرتلا ننس

 .ةرقبلا ةروس ءريسفتلا باتك 7877/7 كردتسملا

١5#" 



 نمحر لادبع يبأل هللا رفغي : سابع نب هللادبع لاقف اهالت نيح لعف امو
 رمع نب هللا دبع دجو |ملثم تلزنأ نيح اهنم نوملسملا دجو دقل يرمعل
 ,ةروسلا رمخآ ىلإ « اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال © اهدعب هللا لزنأف
 راصو اهب نيملسملل ةقاط ال ام ةسوسولا هذه تناكف : سابع نبا لاق
 تيستكا ام اهيلعو تبسك ام سفنلل نأ لجو زع هللا ىضق نأ ىلإ رمألا
 0 .لعفلاو لوقلا يف

 )١( يربطلا ريسفت 15/7 3١4.

 8ه١5ا-



 ”نارمع لا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 * نيملاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو ًاحونو مدآ ىفطصا هللا نإ »©
 بر نارمع ةأرما تلاق ذإ # ميلع عيمس هللاو ضعب نم اهضعب ةيرذ

 « ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ ينم لبقتف اررحم ينطب ين ام كل ترذن ينإ
 . (76 /”  نارمع لآ)

 ١- (نارمع لآو) :سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق )45(

 هيلع هللا ىلص دمحم لآو نيماي لآو نارمع لآو ميهاربإ لآ نم نينمؤملا

 لآ) « هوعبتا نيذلل ميهاربإب سانلا ىلوأ نإ 8 لوقي . ملسو
 .نونمؤملا مهو - (18/نارمع )'(

 (9 . ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا هجرخأو
 ١ - :امبنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق )58(

 همدخي دجسملل . (اررحم ينطب يف ام كل ترذن) . 9©

 )١( مقر باب ؛ءايبنألا ثيداحأ : باتك ,يراخبلا حيحص 14 .

 يربطلا ريسفت (؟ 179/57 .

  (3١مقر باب .ةالصلا باتك .يراخبلا حيحص )5/(.

١5868 



 نأ رجح نبا ظفاحلا ركذو .ًاقلعم يراخبلا مامإلا هجرخأ اذكه
 200 . نعم هلصو متاح ىبأ نبا

 انيح ىلاعت هللا نأ رثألا اذه نم دوصقملاف .سابع نبا نع لوألا رثألا

 «نيرفاكلا نود هتيرذ نم نينمؤملا دصقي امنإف نالف لآ راتخا هنأ ركذي

 هيلع هللا لص دمحم لآو نيساي لآو نارمع لآو ميهاربإ لآب كلذ لثمو
 سانلا ىلوأ نا # ىلاعت هلوقب ىنعملا اذه ةحصل دهشتسا مث . ملسو

 .نونمؤملا مهو * هوعبتا نيذلل ميهاربإب

 ةيآلا يف روكذملا ءافاعصالا لاب 4 نارمع ةأرما تلاق ذا # هلوق

 كل ترذن نإ نإ بر نارمع ةأرما تاق ءافطصالا | اذه ركذا : ىنعملا

 . هتيب ةمدخو لاعت هللا ةدابعل ًاغرفتم ايندلا

 )١( يرابلا حتف ١/554.

 كك



 مهمالقأ نوقلي ذإ مهيدل تنك امو كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ

 .(44/نارمع لآ) # نومصتخي ذإ مهيدل تنك امو ميرم لفكي مهأ

 (45) اوعرتقا :ابنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 2(. ءايركز اهلفكف ةيرح ا ءايركز ملق لاعو ةيرحلا عم مالقألا ترجف

 2"سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم هوحن ريرج نبا جرخأ دقو
 9 . مدقت اك فيعض هدانسإو

 ليئارسإ ينب رابحأ نأ هانعم خلا (مالقألا ترجف اوعرتقا» لوق

 اوعضوف كلذ ىلع اوعرتقاف مهديس ةنبا اهنأل ميرم ةلافك ىلع اوسفانت

 هيلع ايركز ملق ادع ام ءاملا عم مالقألا ترجف ءاملا ةيرج يف مهمالقأ

 ملق لاعف» هلوقو ءايركز اهلفكف ءاملا عم رجي ملو عفترا هنإف مالسلا ٠

 . 718/7 يربطلا ريسفت (؟

 .(70) مقر ثيدحلا رظنا 2

 -اكالاد



 ىهيمشكلا ةياور يفو ءاملا ىلع عفترا يأ :رجح نبا لاق «ايركز

 ام اهنم ىنعملا اذه شوت ةريثك تاياور ريرج نبا جرخأ دقو 2)(العو»

 يف ميرمب  ميرم مأ ينعي - اهب تجرخ مث :لاق ةمركع نع هجرخأ
 :لاق نارمع نب ىسوم /يخأ نوراه نب نهاكلا ينب ىلإ اهلمحت اهقرخ
 تلاقف ةبعكلا نم ةبجحلا يلي ام سدقملا تيب نم نولي ذئموي مهو
 ةسينكلا لخدي الو يتنبا يهو اهتررح ينإف ةريذنلا هذه مكنود : مه
 نارمع ناكو ءانمامإ ةنبا هذه .:اولاقف يتيب ىلإ اهدرأ ال انأو ضئاح
 نإف يلإ اهوعفدا :ايركز لاقف مهنابرق بحاصو ةالصلا يف مهمؤي
 نيح كلذف انمامإ ةنبا يه انسفنأ بيطت ال :اولاق .ىدنع اهتلاخ
  ةاروتلا اهب نوبتكي يتلا مالقألاب  اهيلع مهمالقأب اوعرتقاف اوعرتقا

 (9 .اهلفكف ايركز مهعرقف

 )١( يرابلا حتف 184/4.
  (3ان يربطلا ريسفت

 -اك4م-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 .(00 /نارمع لآ) # يلإ كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع اي هللا لاق ذإ

 نع دع داع

 (41) :(بنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 ١ ١١( كتيمم * كيفوتم

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا مامإلا هجرخأ دقو

 ('0. سابع نبا نع

 02 مدقت اى نسح رثألا اذه دانسإو

 :ىنعملا ناييب

 .دامزلا رخآ يف مالسلا هيلع ىسيع ةافو ىلع لومحم «كتيمم» هلوق

 ربيوج قيرط نم ركاسع نباو رشب نب قاحسإ هجرخأ ام اذه ديؤي امتو

 )١١(. مقر باب « ةدئاملا ةروس «ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )غ1(

 .7949/7 يربطلا ريسفت (؟)

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (*)

-1١59 



 207 .نامزلا رخآ يف كيفوتم مث كعفار

 ةداتق نع ىور امك رخؤملاو مدقملا نم مالكلا اذه نوكي اذه ىلعف

 290 . كلذ دعب كيفوتمو ىلإ كعفار ينإ : مالكلا ريدقت نوكيف ةهريعو

 واولا نأل نمزلا يف مدقتلا يضتقي ال عفرلا ىلع يفوتلا ميدقتو

 . بيترتلا ىضتقت ال

 هل هللا نيبف هولتقيل هبركملا اولواح نيذلا دوهيلا ىلع ًادر ءاج ثيح هيلع

 . هتوم لجأ ناح اذإ هبر هافوتيس لب .هيلإ اولصي نل.مهغأ

 مالسلا هيلع ىسيع نأ ةحيحصلا ثيداحألاو نآرقلا ف ءاج لقو

 ىلاعت هلوق كلذ نمف نامزلا رخآ ين لزنيس هنأو ًايح هللا هعفر دق

 .(68١/ءاسنلا) * هيلإ هللا هعفر لب ًانيقي هولتق امو ©

 - (4:/نارمع لآ) 4 الهكو دهملا 21 ا #8 ىلاعت هلوقو

 ” .نامزلا

 نب نمحر لادبع نع هتياور يف يربطلا ريرج نبا اذه ىلإ راشأ دقو

4 

 )١( روثنملا ردلا 57/5”7.

 ريثك نبا ريسفت (؟) 1١/7817/1١.

 )”( يربطلا ريسفت 799/7 .

 اال.



 ىتح ةعاسلا موقت ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةنسلا يف ءاج امو

 يبأ ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ « دحأ هلبقي ال ىتح لاملا ضيفيو

 . هريره 0001

 .؟ الك مقر ثيدح ١" مقر باب ءملاظملا باتك . يراخبلا حيحص )غ1(

 .؟2 7”! مقر ثيدح ١ مقر باب .ناميإلا باتك «ملسم حيحص

 ب ا١الأآ-



 ىلاعت هلوق ىف ءاجام  ه
0. 

١ 

 ظ سانسلل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام »

 نوملعت متنك امب نيينابر اونوك نكلو هللا نود نم يل ادابع اونوك
 .(74/نارمع لآ)# نوسردت متنك امبو باتكلا

 : منع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا : مامإلا لاق 258(

 .7"2ءاهقف ءاكح # نيينابر اونوك

 ًاضيأ مصاع يبأ نبا هلصو قيلعتلا اذه : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . "7نسح رخآ دانسإب بيطخلاو «نسح دانسإب

 قيرط نمو يفوعلا قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو : لوقأ

 . ")سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 ٠١. مقر باب .باتك «يراخبلا حيحص (0)

 ١17/1١. يرابلا حتف (0)

 .777/7 يربطلا ريسفت (م)

 تاالا؟ د



 -: ىنعملا نايب

 لهأ نم ةفئاط يف تلزن ةيآلا هذه نأ سابع نبا نع ىور
 دقو ؟ كتدابع ىلإ انوعدتأ : ملسو هيلع هللا لص يبنلل اولاق باتكلا

 نبا انثدح لاق ةملس انثدح لاق ديمح نبا نع كلذ يف ريرج نبا جرخأ

 نبا نع ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع دمحم يبأ نب دمحم نع قاحسإ
 دوهيلا نم رابحألا تعمتجا نيح ىظرقلا عفار وبأ لاق لاق سابع

 مهاعدو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع نارجن لهأ نم ىراصنلاو

 نبا ىسيع ىراصنلا دبعت امك كدبعن نأ دمحم اي ديرتأ : مالسإلا ىلإ
 كاذ وأ : سيئرلا هل لاقي ينارصن نارجن لهأ نم لجر لاقف ؟ ميرم

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف .لاق اك وأ؟ انوعدت هيلإو دمحم اياانم ديرت

 كلذب ام .هريغ ةدابعب رمأن وأ هللا ريغ دبعن نأ هللا ذاعم : ملسو هيلع

 نم كلذ يف لجو زع هللا لزنأف .لاق اك وأ ينرمأ كلذب الو ينثعب
 ىلإ ةيآلا « ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام  مهلوق
 . 204 نوملسم متنأ ذإ 9 دعب هلوق

 .29مدقت [ك فعض هيف رثألا اذه دانسإو

 نب ىبحي نع ىلاعت هلوقك هقفلاو ملعلا ةيآلا يف مكحلاب دارملاو

 .©20017/ميرم)# ًايبص مكحلا هانيتآو إط مالسلا امهيلع ايركز

 ىلإ بوسنم وهو ينابر عمج نوينابرلا # نيينابر اونوك # هلوقو

 اك « ءاملع ءاكح » : ةملكلا هذه ريسفت يف سابع نبا لاقو .«برلا

 )١( يربطلا ريسفت 770/7.

 ("ا7/) مقر ثيدحلا رظنا (؟) .

 )*( يبطرقلا ريسفت (مكح) ةدام برعلا ناسل 5/175١ .

 - ا"



- 

 اذإ ينابرلا يف ًانونو ًافلأ اوداز هيوبيس لاقو ,بابلا ثيدح يف ءاج

 ملع بحاص : هانعم نأك .هريغ نود برلا ملعب ًاصيصخت اودازأ

 ينايحلو ينارْعَش لجر : لاقي مك وهو , مولعلا نم هريغ نود برلا

 اوبسن اذإف «ةبقرلا ظلغو ةيحللا لوطو رعشلا ةرثكب صخ اذإ .ينابقرو

 اولاق ةيحللا ىلإو يبقر اولاق ةبقرلا ىلإو .يرعش اولاق رعشلا ىلإ

 . برلا ملعب فوصوملا ينابرلاو ,برلا ىلإ بوسنم يبرلاو « يبل

 سانلا وذغي يذلا ملعملا ملاعلا ينابرلا : يبارعألا نبا لاقو

 تام امل ةيفنحلا نبا يلع نب دمحم لاقو ءاهرابك لبق ملعلا راغصب

 .ةمألا هذه ينابر تام مويلا : (بهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع

 «ينابر ملاع ةثالث سانلا : لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يورو

 . 20 قعان لك عابتأ عاعر جمهو .ةاجن ليبس ىلع ملعتمو

 باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ماقتسا الو حص ام : ةيآلا ىنعمو

 ىلع سانلل هغلبيو ىلاعت هللا دارم هب كردي يذلا مهفلاو هقفلاو ةوبنلاو
 هذه نإف * هللا نود نم يل ادابع اونوك سانلل لوقي ا نأ كلذ ءوض

 نم العو لج هللا ىفطصا اهب يلا صئاصخلا عم ضقانتت ىوعدلا

 # نيينابر اونوك » مهل لوقي * نكلو # هتلاسر لمحل هدابع نم ءاش

 متنكامبو باتكلا نوملعت متنكامب © هللا ةعيرشب ءاهقف ءاملع

 نوملعت مكنوك ةيلاعلا ةلزنملا هذه ىلإ مكعفري امنإ يأ * نوسردت
 .هوهقفت ىتح مكنيب هنوسرادتتو مكبر باتك سانلا

 )١( يبطرقلا ريسفت (ببر ةدام) برعلا ناسل ١77/5..

 -اال5 د



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 قح لوسرلا نأ اودهشو مهعاميإ دعب اورفك ًاموق هللا يدهي فيك
 نأ مهؤازج كئكلوأ .نيملاظلا موقلا يدي ال هللاو تانيبلا مهءاجو

 مهنع ففخي ال اهيف نيدلاخ .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع

 نإف اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ .نورظني مه الو باذعلا

 .(84 -87/نارمع لآ)# ميحر روفغ هللا

 انثدح لاق عيزب نب هللا دبع نب دمحم انربخأ : يئاسنلا مامإلا لاق

 : لاق سابع نبا نع ةمركع نع دواد انأبنأ لاق عيرز نبا وهو ديزي

 ىلإ لسرأف مدنت مث كرشلاب قحلو دترا مث ملسأ راصنألا نم لجر ناك
 ءاجف ةبوت نم يل له ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر يل اولس : هموق

 انرمأ هنإو مدن دق انالف نإ اولاقف ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ىلإ هموق

 دعب اورفك ًاموق هللا يدهي فيك # تلزنف ةبوت نم هل له كلأسن نأ

 .0©2ملسأف هيلإ لسرأف * ميحر روفغ © هلوق ىلإ * مهناميإ

 )١( دترملا ةبوت باب .مدلا ميرحت باتك . يئاسنلا ننس 7/19 ١١(.

 ١6س

)49( 



 -: دانسإللا نايب

 ١ رسكو ءابلا حتفب  عيزب نب هللا دبع نب دمحم الزاي 

 «نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا نم .ةقث يرصبلا

 يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هل جرخأ 27 .

 ةيواعم وبأ يرصبلا - ءارلا حتفو يازلا مضب - عيرز نب ديزي - ؟

 هل جرخأ .ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس تام «ةنماثلا ةقبطلا نم تبث ةقث

 . "9 ةعامجلا

 ةقثوهو ..يرصبلا ءالولاب يريشقلا دنه يبأ نبا وه دواد_

 ليقو ةئامو نيعبرأ ةنس تام ةسماخلا ةقبطلا نم «ةرخأب مهب ناك نقتم

 .©7ةعبرألاو ملسمو ًاقيلعت يراخبلا هل جرخأ .اهلبق

 250 تبث ةقث ةمركعو - :

 هلاجرو .22 ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 هرمع رخآ يف مهب ناك دنه يبأ نبا نأ الإ مهمجارت نم نيبت امك تاقث

 ريرج نبا هجرخأ دقو مهولا نم ءيش ةياورلا هذه يف عقي مل نكلو

 دانسإلاف . '”يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو هخيحص يف نابح نباو

 . حيحص اذه .ىلع

 )١( بيرقتلا ١75/1 مقر  275٠مقر 791/1 ليدعتلاو حرجلا /1991 .
 . 717 مقر 505/١ ظافحلا ةركذت ,ى”٠5 مقر 7551/7 بيرقتلا (5)

 ١6. مقر 146/١ ظافنلا ةركذت ئه مقر ؟70/ ١ بيرقتلا ةنفإ

 .(0) مقر ثيدحلا :رظنا عز

 :78/8 مقر 24١ ٠١1/7 4 مقر 758/9 بيذهتلا بيذهت رظنا (5)

 ءىفلا مسق باتك ,كردتسملا « مقر ثْيدح ريسفتلا باتك ,نآمظلا دراوم (1)

 71١. /7 يربطلا ريسفت 2757/5 دودخلا باتكو ©«,

 بد !١ثالك ب



 ةصقلا هذه بحاص نأ دهاجم نع يربطلا ريرج نبال ةياور يفو

 ةيآلا هذه نأ سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 اورفك مث ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم اوفرع باتكلا لهأ يف تلزن

 , 250هب

 قباسلا رثألا هيلع مدقيف (7مدقت |مك فيعض هدانسإ رثألا اذهو

 . هدانسإ ةحصل دواد وبأ هجرخأ يذلا

 : ىنعملا نايب

 نايب *« مهناميإ دعب اورفك ًاموق هللا يدبي فيك إظ : ىلاعت هلوق
 ميقتسملا قيرطلا ىلإ هقيفوتو العو لج هللا ةياده ءالؤه قاقحتسا مدعل

 دراوم اهودروأ ثيح مهسفنأل ملظ نم هب اوسبلت امب اوسبلت امدعب

 رفكلا اولضف ذإ فرحنملا قيرطلا اذهل رايتخاو مهنم ملع نع كالملا

 نيذلا الإ # كلذ دعب ىلاعت هلوقو .داشرلا ىلع يغلاو ناميإلا ىلع

 هللا مركل نايب * ميحر روفغ هللا نإف اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات

 امب مهذخاؤي مل ثيح مهب غيلبلا هفطلو مهيلع ميظعلا هّئمو العو لج

 .نيبينم نيبئات هيلإ اًؤاج امدعب ريبكلا بنذلا اذه نم مهنم فلس

 )١( يربطلا ريسفت 73157/7.

 )١( يربطلا ريسفت 3817/7.

 )5( مقر ثيدحلا رظنا )75(.

 تب !١طا/لالد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 هيف .نيملاعلل ىدهو ًاكرابم ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نا ©
 جح سانلا ىلع هللو انمآ ناك هلخد نمو ميهاربإ ماقم تانيب تايآ

 لآ) # نيملاعلا نع ىنغ هللا نإف رفك نمو اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا
 .(91/-95/نارمع

 د 6

 نع سواط نبا نع رمعم نع يناعنصلا قازرلا دبع جرخأ ١

 نم لاق * انمآ ناك # ىلاعت هلوق يف |هنع هللا ىضر سابع نبا نع هيبأ

 الو ملكي الو سلاجي ال هنإف مرحلا لخد مث لحلا يف قرس وأ لتق

 قرس وأ لتق نإف باصأ ام هيلع ماقيف جرخي ىتح دشاني هنكلو «ىوؤي
 نم هوجرخأ باصأ ام هيلع اوميقي نأ اودارأف مرحلا لخدأف لحلا يف

 .20مرحلا

 -8/ا١ا-



 -: دائسإلا نايب

 عمس دق تاقث مهنأ انل نيبتو دانسإلا اذه لاجر ىلع مالكلا مدقت

 . حيحص اذه ىلع رثألا اذه دانسإف .2)ضعب نم مهضعب

 نم : لاق هنأ سابع نبا نع قرط ةدع نم ريرج نبا هجرخأو

 مو عيابي ملو هل ضرعي مل مرحلا ىلإ أجل مث مرحلا ريغ يف ًاثدح ثدحأ
 ميقأف ذخأ مرحلا نم جرخ اذإف .مرحلا نم جرخي ىتحوؤي ملو ملكي
 . ©")دحلا هيلع ميقأ اثدح مرحلا يف ثدحأ نمو : لاق دحلا هيلع

 :ىلنعملانايب

 : لئاسم ثالث رثألا اذه نم انل نيبت

 ملو مرحلا ىلإ هريغ هلخدأ مث مرحلا جراخ كلذ لعف اذإ : ةيناثلا

 .دحلا هيلع ماقي مث لحلا ىلإ جرخي اذهف .هسفنب هيلإ أجلي

 هب ًاذئاع مرحلا ىلإ لخخد مث مرحلا جراخ كلذ لعف اذإ :ةثلاثلا

 بجن لب .ةوقلاب هجارخإ الو مرحلا يف هيلع دحلا ةماقإ زوجي ال اذهف

 . لحلا يف دحلا هيلع ماقي مث .جورخلا ىلإ رطضي ىتح هتعطاقم

 ةباحصلا ضعب نع يورم وهو «سابع نبا يأروه اذه

 . 0 نيعباتلاو

 )١( ("*)و (8) مقر ثيداحألا رظنا و)١7(.
 )١( يربطلا ريسفت 4/١.

 ) )7يربطلا ريسفت رظنا 1١5-1١5/54.

 8!آا١اسه



 . مرحلا ىلإ أجل يذلا يناحلا لتق يف كلذ دعب ءالعلا فلتخا دقو

 اولدتساو .مرحلا يف هلتق زاوج مدع ىلإ دمحأو ةفينح وبأ مامإلا بهذف

 اذهو :اولاق . 4 ًانمآ ناك هلخد نمو » ىلاعت هلوق مومعب كلذ ىلع
 ىلع ربخلا .عوقو ىلإ ىضفأل ربخلا هب ديرأ ول هنأل ىرمألا هب ديرأ ريخ

 .هب ريخملا فالخ

 مو هللا اهمرح ةكم نإ» : : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب اولدتسا اك

 امد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءىرمال لحي ال سانلا اهمرح

 ةعاس هيف هل نذأ امئإو مكل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ هل اولوقف ملسو

 دهاشلا غلبيلو سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دفو راهن نم

 02 يراخبلا مامإلا هجرخأ «بئاغلا

 ٍِق مدلا كفس مرح هناحبس هللا نأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجوو
 ةكمب مدلا كفس مي يرحت ناك ول ذإ .قح ريغب وأ قحب ناك ءاوس ةكم

 نأ ثيح ءاذاه يف ةيصوصخ ةكم نكي مل تح ريغب ناك اذإ ايف اصاخ

 لخاد هتميرج يناجلا بكترا اذإ ام نيب لوقلا اذه باحصأ قرفو

 اهبكترا اذإ ةبوقعلا هيلع يرجت هنأب هجراخ اهبكترا اذإ ام نيبو مرحلا
 انمآ نوكيف هل مظعم هنأل هيلإ أحل اذإ هيلع يرجت الو هناهأ دق هنأل هلخاد

 لخاد هتيانج تناك ءاوس ناجلا لتقي ىعفاشلاو كلام مامإلا لاقو

 هيلع هللا لص ىبنلا نألو دودحلا تايآ مومعل هيلإ أحل مث هجراخ وأ مرحلا

 . 26 مقر ثيدح ه١ مقر باب , يزاغملا باتك ,يراخبلا حيحص 1(
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 مرحلا ميرحت ةلدأ نأب اذه نع لوألا لوقلا باحصأ باجأو

 . ةصاخ هيبنل هللا اهلحأ ىتلا ةعاسلا يف

 نود اميف يه يتلا دودحلا يف امأ ًالتق بجوت ةيانج ىنج نميف اذه
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ًاقلطم مرحلا يف ماقت اهنأ ىلع روهمجلاف سفنلا
 . سفنلا نود ام اذه لمشي الو مرحلا يف مدلا كفس مرح امنِإ ملسو

 نسحلاو ريبزلا نبا لوق ركذ مث سابع نبا لوق ريرج نبا ركذو
 مرحلا نم جرخي مرحلاب ذاع مث مرحلا جراخخ لتق نم نأ وهو دهاجمو
 نم نأ ىلع اوقفتا فلسلا نأب لوقلا اذه حجر مث دحلا هيلع ماقيف

 يف اوفلتخا امنإو هيف هتريرجب ذخؤي ال هنإف مرحلا جراخ هتريرج تناك

 ىلإ رطضي ىتح هتعطاقمب مهضعب لاقف لاه هذخأل هنم هجارخإ ةفص

 أوقفتا دق اومادامو .ةوقلاب مرحلا نم هجارخإب مهضعب لاقو جورخلا

 ناك هجارخإ ةقيرط يف اوفلتخا امنإو ةيلع دما ةماقإل هجارخإ موزا لع

 .20) هيلع

 ىتح مرحلا يف هؤاقبإو ,ةقباسلا صوصتلل فلاغ هل ًاظعم هب ًادئاع

 ةعطاقملا نأو ًاصوصخ نيمرجملل ىوأم ىلإ مربط ليحي دق هسفنب جرخي

 ماكحأ ١١/15 - ١5. يربطلا ريسفت .1//7 راطوألا لين 55/4 ةمادق نبال ينغملا )١(
 .7؟/7١ نآرقلا

1461١ 



 انثدح ديعس نب ديوس انثدح : ةجام نبا مامإلا لاق - ؟ 653

 نبا نع ًاضيأ هينرمخأو : لاق . . جيرج نبا نع يشرقلا نايلس نب ماشه

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع ءاطع

 )١( .4 اليبس هيلإ عاطتسا نم إط هلوق ينعي (ةلحارلاو دازلا» لاق

 :داتنسإلا نايب

 يف قودص ء.دمحم وبأ يورهلا لهس نب ديعس نب ديوس ١-

 نيعم نبا شحفأو ؛هثيدح نم سيل ام نقلتي راصف يمع هنأ الإ هسفن
 نيح كلذو لتقيف ديوسب أدبي نأ بجي : هنع هلوق يف كلذو .لوقلا هيف

 . «هولتقاف هيأرب اننيد يف لاق نم» ثيدحب ثدح

 نب دمحم هاور امهيف كلذو هنأش يف لادتعا هيف مالك هنع ىور نكلو

 هنع بتكاف كثدح ام :لاقف هنع نيعم نب ىيحي تلأس لاق زارخلا ىيحي

 ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا ءامدق نم وهو ءالف انيقلت هب كثدح امو
 .©")ةجام نباو ملسم هل جرخأ ,ةنس ةئام هلو نيتئامو نيعبرأ

 لاق يكل يموزخملا دلاخ نب ةمركع نب نايلس نب ماشه ١-
 يراخبلا مامإلا هل جرخأ ةنماثلا ةقبطلا نموهو .27قودص : يبهذلا

 ام نباو ملسمو ًاقيلعت

 ل د

 )١( مقر ثيدح جلا بجوي ام باب جحا باتك .ةجام نبا ننس /75891 .

 . 77/7/14 بيذهتلا 2755١5 مقر 1١١/١ فشاكلا ,545 مقر 8٠/١“ بيرقتلا (؟)

 .55557 مقر 7١17/7 فشاكلا ,ءى7 مقر 7١9/١ بيرقتلا (5

 . ص50 مقرب ىضم (5)
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 )١( دواد وبأو ملسم مامإلا هل

 يا ميمو م

 (9 . هتحرت تمدقت تبث ةقث ةم و 0

 «ءاطغ نبا نع ًاضيأ هينربخاو» هلوق دانسإلا اذه ءانثأ يف ءاج دقو
 هنأ ىلع جيرج نبا نع هاور يشرقلا ناميلس نب ماشه نأ اذه ىنعمو

 سابع نبا نع ةمركع نع ءاطع نبا نع هنع هاور مث همالك نم

 ريمضو جيرج نبا ىلع دوعي «هينربخأ» يف لعافلا ريمضف ءاعوفرم
 . نايلس نب ماشه ىلع دوعي لوعفملا

 ديعس نب ديوس هيف نأ دانسإلا اذه لاجر ةمحرت نم انل نيبت دقو

 وهو ناميلس نب ماشهو يمع ام دعب هثيدح نم سيل ام نقل دقو

 ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم مكاحلا هجرخأ ام هدضعي نكلو «لوبقم
 هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع ةداتق نع

 ليق :لاق # اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو # ىلاعت

 . . ةلحارلاو دازلا لاق ؟ليبسلا ام هللا لوسر اي

 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه مكاحلا لاق

 ةياور ركذ مث ةداتق نع هتياور ىلع اديعس ةملس نب دامح عبات دقو

 هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ةملس نب دامح

 (0 .ثيدحلا اذه حيحصت يف يبهذلا هقفاوو

 )١( بيرقتلا 7/ 5١مقر 4481 .
 )٠( مقر ثيدحلا رظنا )5(.

 ) )9كردتسملا 1١/ »455- 441١كسانملا باتك .

 ها



 : لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يقهيبلا جرخأو
 نأ ريغ نم ةلحارو داز نمث هل نوكيو دبعلا ندب حصي نأ ليبسلا

 )١( هب فحجي

 .هريغل ًانسح ةجام نبا مامإلا دانسإ نوكي اذه ىلعو

 )١( يشملا قيطي لجرلا باب .جحلا باتك ,5701/4 ىربكلا ننسلا .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 ليللا ءانآ هللا تايآ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل »

 (7١١/نارمع لآ) *# نودجحسي مهو

 دلع ع د

 سابع نبا نع هيبأ نع سوباق نع ريرج انثدح دمحأ مامإلا لاق 9«26؟)

 ءامسلا نوكت موي # هلوق يفو «توملا نمؤملا اهاقلي ةدش رخآ : لاق

 نم ءايلعلا باهذوه :لاق ؟ملعلا باهذ ام نوردت له لاقو .ليللا

 . 222ضرألا

 :دانسإلا نايب

 باتكلا حيحص ةقث وهو « يبضلا ديمحلادبع نبا وه ريرج ١-

 . (9هتمح رت تمدقت دقو

 )١( دمحأ دنسم 77/1١.

 )١( .(؟7) مقر ثيدحلا رظنا

 188 ب



 ةقبطلا نم نيل هيف .«ىبنحلا نايبظ يبأ نباوه سوباق - ؟
 .20(2ةسداسلا

 نم ةقثوهو يفوكلا  يبنحلا بدنج نب نيصح وه هوبأو 7

 هل جرخأ لقو .نيناثو عست ةنس ليقو نيعست 3 ةنس تام .ةيناثلا ةقبطل أ

 . 29 ةعاجلا

 نم بنج ةليبق ىلإ بوسنم  نونلا نوكسو ميلا حتفب - يبنجلاو
 اوفلاحو ءادص مهاخأ اوبناج مهنأل كلذب اومس دقو «نميلا لئابق

 اوزع اوعمتجا املف ءالقأ نيدرفنم اوناك مهنأل ليقو «ةريشعلا دعس

 . "7ةلع نب برح يبا هبنمو ديزي ءانبأ مهو « ضعبب مهضعب يوقو

 الإ .(©7ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإلا اذهو

 . نايبظ يبأ نب سوباق وهو هتاور دحأ فعضل افعض هيف نأ

 هلوق يف سابع نبا نع يثوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ دقو

 ' .رابتعالل حلاص هنكلو .27مدقت امك فيعض رثألا اذه دانسإو

 هقلع يذلا ثيدحلا هلوأل دهشيو ثيدحلا رخآل ًادهاش ربتعي اذهف
 نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو (لهملا) ريسفت يف يراخبلا مامإلا

 ١ بيرقتلا ١١5/5 مقر ١. :9ا/ه مقر ١0ا//5؟ ءافعضلا يف ينغملا .

 ) )5بيرقتلا ١/١85 /ةصالخلا .١4ال مقر 86.

 ) )9باسنألا بيذهت يف بابللا ١/595.

 ):( /8/بيذهتلا بيذهت رظنا  7١5مقر 5 ,ه8017 مقر 104.

 ) )0يربطلا ريسفت ١7/771.

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )30( .

 امك



 نم *« نوطبلا يف يلغي لهملاك # ىلاعت هلوق ريسفت يف تأيسو ةحلط يبأ
 . ناخدلا ةروس

 .هريغل ًانسح اذه ىلع دانسإلا نوكيف

 : ىنعملا نايب

 . هللا ءاش نإ جراعملا ةروس ريسفت يف رثألا لوأ نايب يتأيس

 ليللا ءانآ ةغللا لهأ لاق ليللا فوج 4# ليللا ءانآ ا هلوق

 لاق نمو ءاحنأو ىَحْن لشم وهف نإ :لاق نمف «فإو نإ عمج هتاعاس
 : لختنملا يلذهلا لاق .ءاعمأو َّىعِم لثم وهف نإ

 (')'لعتني ليللا ههضق ىفإ لكب هدراوم ًايشحم رغشلا كلاسلا

 صيصخن لعلو ليللا فوجب ثيدحلا اذه يف سابع نبا هرسفو

 . هيف ةالصلا تاقوأ لضفأ هنوكل ركذلاب تقولا اذه

 .(ىنأ) ةدام برعلا ناسل 05/14 يريطلا ريسفت )١(
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام -4

 متعزانتو متلشف اذإ ىتح هنذإب مهنوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلو ©

 ايندلا ديري نم مكنم نوبحت ام مكارأ امدعب نم متيصعو رمألا يف

 مكنع افع دلو مكيلتيل منع مكفرص مث ةرمخآلا ديرسي نم مكنمو
 .(157/نارمع لآ) * نيئمؤملا لع لضف وذ هللاو

 نان د

 يبأ نب نمحر لادبع انربخأ دواد نب ناميلس ينثدح :دمحأ مامإلا لاق 267”

 كرابت هللا رصن ام :لاق هنأ سابع نبا نع هللاديبع نع هيبأ نع دانزلا

 زع هللا نإ «ىلاعتو كرابت هللا باتك كلذ ركنأ نم نيبو ينيب .: سابع

 « هنذإب مهنوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلو ا دحأ موي يف لوقي لجو

 دقلو 9 هلوق ىلإ # متلشف اذإ ىتح 8 لتقلا سحلا : سابع نبا لوقي
 نأ كلذو ةامرلا اذهب ىنع امنإو * نينمؤملا ىلع لضف وذ هللاو مكنع افع

 نإف انروهظ اومحا :لاق مث عضوم يف مهماقأ ملسو هيلعهللا لص يبنلا

 منغ |ملف انوكرشت الف انمنغ دق انومتيأر نإو انورصنت الف لتقن انومتيأر

 ًاعيمج ةامرلا ٌٍبكأ نيكرشملا ركسع اوحابأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
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 ىلص هللا لوسر باحصأ فوفص تقتلا دقو نوبهني ركسعلا يف اولخدف

 لخأ املف ءاوسبتلاو  هعباصأ نيب كبشو  اذكه مهف ملسو هيلع هللا
 ىلع عضوملا كلذ نم ليخلا تلخد اهيف اوناك يتلا ةلخلا كلت ةامرلا

 لتقو اوسبتلاو ًاضعب مهضعب برضف ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ
 . ؟"7دحأ ةوزغ يف ثيدحلا ةيقب ركذ مث . . .ريثك سان نيملسملا نم

 :دانسإلا لاجر نايب

 نب يل نب دواد نب نابلس بويأ وب أ وه دواد نب ناميلس - ١

 ةنس تام ؛ةرشاعلا ةقبطلا م ةفالخلل حلصي : هنع لبنح نب دمحأ

 قلخ يف يراخبلا مامإلا هل جرخأ ءاهدعب ليقو نيتئامو ةرشع عست

 5 ةعبرألاو دابعلا لاعفأ

 يللا نم دمج ةيدلا ناوخ لو .ًاهيقف ناكو دادخب مدق ال هظفح

 جرخأ قةئس ثنوعبسو عب هلو ةئامو نيعبسو عبرأ ةئس تام . ةعباسلا

 (59 ةعبرألاو ملسمو اقيلعت يراخبلا مامإلا هل

 :دانزلا يب فورعملا دما ىشرقلا ناوكذ نب هللادبع هوبأو -

 )١( دمحأ دنسم 1١//7817.

 5١١0. مقر 97/١" فشاكلا , مقر 75/١ بيرقتلا 6

 . 5؟ا//ةصالخلا ,.4785 مقر 4/4/١ بيرقتلا (9)

 . 7/737 مقر 25/5 فشاكلا 2587 مقر 1١7/١ بيرقتلا (:0

 -١86-ه



 نب ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع هللادبع وبأ وه هللا ديبعو - ؛

 عبرأ ةنس تام .ةثلاثلا ةقبطلا نم تبث هيقف ةقث وهو ,يلذحلا دوعسم

 .2)ةعامجلا هل جرخأ دقو «نامث ةنس ليقو نيعستو

 نب نمحرلادبع ادع ام تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذهبو

 نب يلع لاق نكلو .دادغب مدق امل هظفح ريغت قودص رهف دانزلا يبأ

 اهتيأرف يمشامحلا دواد نب نايلس هنع ىور امهيف ترظن دقو :ىنيدملا

 ,. 9 ةيراقم

 . "7ضعب نم مهضعب دانسإلا اذه لاجر عمس دقو

 .دانسإلا نسح ثيدحلا اذه نوكي اذبمو

 . ؟7يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلا هجرخأ دقو

 : ىنعملا نايب

 خلا ) دحأ موي رصن |مك نطوم يف ىلاعتو كرابت هللا رصن ام» هلوق

 وهو سانلا ضعب ىلع سبتلا ٍرمأ نايب مالكلا اذهب سابع نبا دصق

 يف اومزمنا دق نينمؤملا نم هعم نمو ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ مهنظ
 لصحي ملارصن رصتنا دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ نيبف ىدحأ ةوزغ

 نآرقلاب هلوق ىلع لدتسا مالكلا اذه هوعماس ركنتسا ايلف رخآ نطوم يف

 مهوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلو © هلوقب هناحبس هللا نيب ثيح

 نم هب مهدعو ام نينمؤملاو هيبنل زجنأ دق ىلاعت هنأ يأ ةيآلا * هنذإب

 )١( بيرقتلا ١/ 50مقر  2١154794مقر /8/1 ظافحلا ةركذت 5.

 .١ا97/5 بيذهتلا بيذهع' (5)

 6١. مقر 7٠/1 اثه١ مقر ١7/ه + مقر ١87/5 بيذهتلا بيذهت (9)

 .ريسفتلا باتك «؟595/5 كردتسملا (5؟)

١98٠ 



 . ةباصإلاو لشفلا نم لصح ام مهل لصح دئاقلا ةعاطب مازتلالا

 مامإلا حيحص يف ءاج ام عم ضراعتي ( ًاعيمج ةامرلا ّبكأ ( هلوقو

 هناكم يف تبث هنع هللا ىضر ريبج نب هللا دبع مهريمأ نأ نم يراخبلا

 يف دعس نبا ركذ (ك ةرشعلا نود ريسي رفن هعم تبث .220لزني ملو

 نإ ثيح ةرثكلا بيلغت ىلع لومحم اذه سابع نبا لوقف .؟")هتاقبط

 . اوتبث نيذلا نم رثكأ لبجلا نم اولزن نيذلا

 . 5١/5 دعس نبا تاقبط (؟)

 1١و16



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 لك ىفوت مث ةمايقلا موي ّلغ امب تأي للغي نمو َُّغَي نأ يبنل ناك امو
 .(١15١/نارمع لآ)# نوملظي ال مهو تبسك ام سفن

 دع د

 انثدح ديعس نب ةبيتق انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق“ 85(2)

 لاق سابع نبا ىلوم مسقم انثدح فيصخ انثدح دايز نب دحاولا دبع

 نأ يبنل ناك امو © ةيآلا هذه تلزن |مهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 لوسر لعل : سانلا ضعب لاقف ردب موي تدقف ءارمح ةفيطق يف * لغي

 نأ يبنل ناك امو لجو زع هللا لزنأف اهذخأ ملسو هيلع هللا لص هللا

 . ءايلا ةحوتفم لغي : دوادوبأ لاق  ةيآلا رخآ ىلإ * لغي

 : دانسإلا نايب

 ءاجروبأ يفقثلا فيرط نب ليمج نب ديعس نب ةييتق - ١
 نع نيتئامو نيعبرأ ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا نم تبث ةقث 2)نالغبلا

 . "2ةعاملا هل جرخأ ءةنس نيعست

 .(؛”ى/١ نادلبلا مجعم) خلب يحاونب ةدلب نالغب ىلإ ةبسن )1(

 . 453” مقر "7//917 فشاكلا غ6 مقر ١77/١ بيرقتلا :(0)
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 ف قةقث . يرصبلا ءالولاب يدبعلا دايز نب دحاولا دبع 5١

 ليقو ةئامو نيعبسو تس ةنس تام «لاقم هلدحو شمعألا نع هثيدح

 .2)ةعامجلا هل جرخأ ,ةنماثلا ةقبطلا نم ءاهدعب

 .ةسماخلا ةقبطلا نم .ءاجرألاب يمرو ةرخأب طلخ ظفحلا ءيس قودص

 . (9ةعبرألا هل جرخأ

 ىلوم ةرجب نب مسقم مساقلا وبأ وه سابع نبا ىلوم مسقم - 5

 نيرشعو ىدحإ ةنس تام .ةعبارلا ةقبطلا نم . لسري ناكو قودص

 يراخبلا هل جرخا هثامو .(9ةعبرألاو ًادحاو ًاثيدح ىراخبلا هل جرخأ ةئام -

 تاقث مهو (؟!ضعب نم مهضعب عمس دق هلاجر دانسإلا اذهف

 . ظفحلا ءىم وهف نمحر لا دبع نب فيصخ ادعام

 . (00هلثم ركذو دانسإلا اذبم

 نع نمحر لا دبع نب فيصخ نع نيقيرط نم يناربطلا هجرخأو
 .22هلثم ركذو سابع نبا نع ةمركع

 . 744 مقر 108/١ ظافحلا ةركذت ,.1787» مقر 557/5 بيرقتلا 00(
 ١4٠١. مقر 58١/١ فشاكلا ء١15 مقر 56١4/١ بيرقتلا (؟)
 .0714 مقر ١77/7 فشاكلا ,.17057 مقر 7/5 بيرقتلا (9)
 . 70/78 مقر ١15/79 516 مقر 7958/8 2415 مقر 5781/5 بيذهتلا بيذهت (5)
 .18 4/84 يربطلا ريسفت 7٠09 مقر نارمع لآ ةروس «ريسفتلا باتك ,يذمرتلا ننس (5)
 .594١17و 15١74 مقر 514/١١. يناربطلل ريبكلا مجعملا (5)

-١5#- 



 ىلع نب رصن انثدح لاق رخآ قيرط نم يربطلا هجرخأ نكل (6ةر
 ناك : لاق شمعألا ناميلس نع هيبأ نع رمتعم انثدح لاق يمضهجلا

 ىلب : سابع نبا لاقف « َلْغُي نأ يبنل ناك امو © أرقي دوعسم نبا
 نإ : اولاق ةفيطق يف تناك اهنإ هنأ سابع نبا ركذف : لاق هلَتْقُيو

 . #20“ لغي نأ

 . ”هوحن ركذو سابع نبا نع دهاجم قيرط نم يناربطلا هجرجخأو

 : ثيدحلا اذه دانسإ نايب

 بلط .«تبث ,يمضهجلا يلع نب رصن نب يلع نب رصن - ١
 وأ نيتئامو نيسمح ةنس تام «.ةرشاعلا ةقبطلا نم ,عنتماف ءاضقلل

 . "7ةعامجلا هل جرخأ ءاهدعب

 نيناثو عبس ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا رابك نم ةقث وهو .ليفطلاب

 . ؟)ةعامجلا هل جرخأ نيناثلا زواج دقو «نيتئامو

 بسنف (ميتلا» يف لزن . يميتلا ناحخرط نب ناميلس وه هوبأو - "©

 نيعبرأو ثالث ةنس تام «ةعبارلا ةقبطلا نم «دباع ةقثوهو .مهيلإ

 . 20 ةعامجلا هل جرخأ «نيعستو عبس نبا وهو .ةئامو

 )١( يربطلا زيسفت /1/06١".

 )١( يناربطلل ريبكلا مجعملا 1١/٠١١ مقر 11١1/5.
 .0917 مقر 7١1١/7 فشاكلا «59 مقر ٠١/1" بيرقتلا (”)

 .761 مقر 157/1١ ظافحلا ةركذت 157١ مقر 777/7 بيرقتلا (5)

 ١540. مقر ١0١/١ ظافحلا ةركذت 2.555 مقر 757/١ بيرقتلا (5)

-١58- 



 يفوكلا دمحم وبأ ىلهاكلا يدسألا نارهم نب ناميلسو - 5

 ةقبطلا نم .ءسلدي هنكل عرو ةءارقلاب فراع ظفاح ةقث «شمعألاو»

 ىدحإ ةنس هدلوم ناكو ةئامو نيعبرأو ناث وأ عبس ةنس تام .ةسماخلا

 ,(0) ةعاجلا هل جرخأ « نيتسو

 . 2)يتأيس امك هتياور ىلع رثؤي يذلا عونلا نم سيل هسيلدت نكلو

 .©7صضعب نم مهضعب عمس دقو «تاقث ءالؤهف

 نيبتيو «قباسلا دواد يبأ دانسإ هب ىوقتيف « حيحص دانسإ اذهف

 وهو .نمحر لا دبع نب فيصخ هيف مهو امم سيل ثيدحلا اذه نأ هنم

 نوكي يربطلا ةياورب هداضتعابو ًادسح هدانسإ نوكيف قودص

 .هريغل احيحص

 -: ىنعملا نايب

 هب دارملاو .«؟)ةنايخلا وه لولغلا * لغي نأ ىبنل ناك امو #© هلوق

 . ةمينغلا ةمسق يف ةنايخلا انه

 ورمع وبأو ريثك نبا اهأرقف * لغي # ةءارق يف ءارقلا فلتخا دقو

 حتفو ءايلا مضب نوقابلا أرقو «نيغلا مضو ءايلا حتفب مصاعو
 , 220نيغلا

 .1 مقر ١55/١ ظافحلا ةركذت 5٠٠. مقر 77١/1١ بيرقتلا 01(

 .(784) ص رظنا (؟)
 مقر 7217/4 4١”. مقر 2.41١8 ٠١١/4 مقر ؟؟١٠0/1) بيذهتلا بيذمع رظنا (9)

 ض0

 . 2 جاجزلل نآرقلا يناعم 757/١ ءارفلل نآرقلا يناعم (4)

 587/7 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (5)

- 55586 



 هذه ىلع ةيآلا رسفو نيغلا مضو ءايلا حتفب سابع نبا أرق دقو

 . ةءارقلا

 ببسب تلزن ةيآلا هذه نأ انل نيبت قباسلا سابع نبا ريسفت نمو
 مئانغلا نم ةفيطق ذخأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نم ليقام
 مكحلا نع يردي ال ةلاقملا هذه لئاق نوكي دقو ءاهتمسق لبق ردب موي

 نم ذخأي نأ ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرل نأ ىأرف كلذ يف يعرشلا

 نم دحأ اهدهشي مل ردب ةوزغ نأ اذه يوقي امو «ءاشام ةمينغلا

 . نيقفانملا

 نأ ىلع لديام ةيآلا يف اهنع هللا يضر سابع نبا نع يور دقو

 نم ريرج نبا هجرخأ ام كلذو ةمينغلا ةمسق يف ةنايخلا لولغلاب دارملا

 * لغي نأ يبنل ناك امو ظ هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط
 روجيو ةفئاط كرتيو نيملسملا نم ةفئاطل مسقي نأ يبنلل ناك ام : لوقي

 لزنأ امي هيف مكحيو هللا رمأب هيف ذخأيو لدعلاب مسقي نكلو مسقلا يف
 كلذ لعف اذإف هباحصأ نم لغي يبن لعجيل هللا ناك ام : لوقي «هللا
 ريغ نم ةيآلا ىنعمل نايب اذه يفو 0'2هب اونتسا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .اهوزن ببسل ركذ

 (9 . قبس ائ فيعض هدانسإ رثألا اذهو

 روجلا وأ ةمسقلا لبق ةمينغلا نم ذخألا لولغلاب دارملا ناك ءاوسو

 كلذ نم هيبن ءىربي ام ةيآلا هذه يف لزنأ هناحبس هللا نإف ةمسقلا يف
 . ةوبنلا عم ىفانتت ةنايخلا نأل هلك

 )١( يربطلا ريسفت ١00/5.

  6.(7"ه) مقر ثيدحلا رظنا

 باقكد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١-

 اولعفي ملامب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي نيذلا نبسحت ال »

 .(188/نارمع لآ) * ميلأ باذع مهو باذعلا نم ةزافمب مهبسحت الف

 د د

 نأ ماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربإ ينثدح يراخبلا مامإلا لاق (65)

 نأو هريخأ صاقو نب ةمقلع نأ ةكيلم يبأ نبا نع مهربخأ جيرج نبا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا اعدامنإ ؟هذملو مكلام : سابع نبا لاقف . نوعمجأ

 ظ دق نأ هورأف هريغب هوربخأو هايإ هومتكف ءيش نع مهلأسف دوه ملسو

 | مث مهنأمتك نم اوتأ امب اوحرفو مهطأس اميف هنع هوربخأ امب هيلإ اودمحتسا

 كلذك « باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو # سابع نبا أرق

 هعبات .* اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي إ هلوق ىتح
 207 . جيرج نبا نع قازرلادبع

 .ة:هكم مقر ثيدح 15 مقر باب .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص 21(

 -اةالاد



 .20.مكاحلاو يذمرتلاو ملسمو دمحأ مامإلا هجرخأو

 .: ىنعملا نايب

 ذإو  ىلاعت هلوق يهو ءاهلبق يتلا ةيآلاب طبترم ةيآلا هذه ىنعم
 هوذبتف هنومتكت الو سانلل هتنيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ

 .# نورتشي ام سئبف ًاليلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو

 ثيدح يف ءاج (ى دوهيلا :ةيآلا يف باتكلا اوتوأ نيذلاب دارملاو

 سانلل هشيبيل دوهيلا قاثيم هللا ذخأ يذلا ءيشلاو .بابلا اذه

 اذإ هب ناميالاب مهمازلإو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةثعب وه هنومتكي الو

 قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ امك كلذو .هتعيرش عابتاو ثعب

 اوعبتي نأ مهرمأ ناك : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا

 .نودتبت مكلعل هوعبتا :لاقو ءهتاملكو هللاب نمؤي يذلا يمألا يبنلا

 وأ يدهسب اوفر لاق ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم هللا ثعب (ملف

 نيح لاقف ,«كلذ ىلع مهدهاع ( ٠ /ةرقبلا) * نوبهراف يايإو ]و مكدهعب

 )0 . يدنع متببحأ يذلا نوقلتو هوقدص : ًادمحم ثعب

 اومدقأ امب ىنعي # اوتأ امب نوحرفي نيذلا نبسحت ال » ىلاعت هلوقو

 مهباتك يف ءاج ام نامتكو ملسو هيلع هللا ى لوسر ةوبن دحج نم هيلع

 سابع نبا لوق يف اك ,مهل برعلا نم ريثك قيدصتو «هنع رابخألا نم

 . «مهنأمتك نم اوتأ امب اوحرفو» بابلا ثيدح يف

 باتك , يذمرتلا ننس ,7الا/4 مقر ثيدح نيقفانملا تافص باتك ؛ ءملسم حيحص (1

 دمحأ دنسم ريسفتلا باتك «749/7 كردتسملا ١5 ٠”. مقر نارمع لآ ةروس ءريسفتلا

8 . 

 .؟7/5١7 يربطلا ريسفت ()
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 ثيدح يف ءاج # اولعفي ملامب اودمحي نأ نوبحيو »© ىلاعت هلوقو
 هومتكف ءيش نع مهأسف دوه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اعد امنإ» بابلا

 |ميف هنع هوربخأ امب هيلإ اودمحتسا دق نأ هورأف هريغب هوريخأو هايإ

 مامإلا ةياور يف ءاجو «يراخبلا مامإلا ةياور يف ءاج اذكه (مهأس

 هنع مهطاس امب هوريخأ دق نأ هورأ دق اوجرخف « هريغو ملسم

 . «هيلإ كلذب اودمحتساو

 م ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر هنع اوربخي مل يذلا ءيشلا اذهو

 هللا ربخأ يذلا ءيشلا وه هلعلف .هقرط عيمج يف ,ثيدحلا اذه يف ركذي

 هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص نايب وهو هومتك مهنأ ةقباسلا ةيآلا يف مهنع

 . مهبتك يف ملسو
 مهو هيلع اودمحي نأ اوبحأ يذلا ءيشلا نأ سابع نبا نع يورو

 امك كلذو .ةحلاصلا لامعألاو هللا ةدابع لهأ مهنأب مهمعز وه هولعفي مل

 هنأ سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم يربطلا ريرج نبا مامإلا جرخأ
 اومكحف باتكلا مهيلع لزنأ .باتكلا لهأ مه :ةيآلا هذه يف لاق

 اودمحي نأ اوبحأو كلذب اوحرفو هعضاوم نع ملكلا اوفرحو قحلا ريغب
 لزنأ امو ملسو هيلعهللا لصدمحمب اورفك مهنأب اوحرف ءاولعفي مل امب

 هللا لاقف .نولصيو نوموصيو هللا نودبعي مهنأ نومعزي مهو هللا

 امباوحرفي نيذلا نبسحت ال »© ملسو هيلع هللا لصدمحمل هؤانث لج

 نأ نوبحيو إل ملسو هيلعهللا لصدمحمب اورفكو هللاب اورفك 4 اوتأ
 دمحمل زعو لج هللا لاقف .موصلاو ةالصلا نم # اولعفي مل امب اودمحي

 باذع مهو باذعلا نم ةزافمب مهبسحت الف ل مالسلا هيلع

 . "704 ميلأ

 00/4 يربطلا ريسفت 211(
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 يذلا لوألا ثيدحلاف !2١ «مدقت اك فيعض رثألا اذه دانسإو

 عنمي ام كانه سيل نكلو ءادانسإ هنم حصأ امهربغو ناخيشلا هجرخأ

 دوهيلا هيعدي ام كلذ ريغو ًاعم نيرثألا لولدمل ةيآلا لومش نم

 ش . هولعفي مل امج ريخلا لابعأ نم مهسفنأل

 ةاجنب نيسبلتم مهبسحت الف يأ « ةاجنمب : ىنعمب * ةزافمب 9 هلوقو

 (9 . ميلأ باذع محل لب باذعلا نم

 “ثم مقر رظنا. هب

05 > 



 (؟«ءاسنلا ةروس»

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام باب ١-

 مهلاومأ اولكأت الو بيطلاب ثيبخلا اولدبتت الو مهلاومأ ىماتيلا اوتآو »
 ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ نإو .ًاريبك ًابوح ناك هنإ مكلاومأ ىلإ
 نأ متفخ نإف عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف

 اوتآو . اولوعت الأ ىندأ كلذ مكتاميأ تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت ال

 ًائينه ه هولكف ًاسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإف ةلحن نهتاقدص ءاسنلا

 .(4- 7/ءاسنلا) © ائيرم

 انت تدب

 (507) (اولوعت) أنإ (ًابوح) سابع نبا نع ركذيو : يراخبلا مامإلا لاق

 ا 2١0 . رهملا ةلحنلا (ةلحن) ءاوليمت

 يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا مامإلا هجرخأ أنإ (ًابوح)» هلوقو
 يبأ نبا هلصو . رجح نبا ظفاحلا لاقو (92 سابع نبا نع ةحلط

 اوثرت نأ مكل لحي ال باب ءءاسنلا ةروس ءريسفتلا باتك 2100/4 يراخبلا حيحص 21(

 .(5) مقر اهرك ءاسنلا
 .(7 مقر رظنا) مدقت اك نسح دانسإ اذهو 75١/15 يربطلا ريسفت (؟)
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أ نب دواد نع حيحص دانسإب متاح
سابع نبا نع ةمركع نع دنه ى يب

 

 0 ايظع نإ : : لاق # ابوح ناك هنإ  ىلاعت هلوق يف

عس ٠ هلصو : :رجح نبا لاق «اوليم اواوست)» هلوقو
 روصنم نب دي

ق 4 اولوصت الأ ندأ
لاق اليم النا لا

بأ دناوف يف يورو : 
 ركب ي

 تا . سابع نبا نع يفوعلا قيرط نمو

 . (*)مدقت امك فيعض يناثلاو نسح لوألا دانسإلاو

 نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ «رهملا ةلحنلا» هلوقو

 .220هلثم ركذو . . سابع نبا نع ةحلط يبأ

 نبا ريسفتف 29 صضوع الو لباقم الب ةيطعلا ةغللا يف ةلحنلاو

 . اهانعمل ًانايب سيلو دوصقملاو ةلحنلا قلعتمل نايب رهملاب ةلحنلا نابع

 0س ا

 .717/4 يرابلا حتف: (1)

 . 5121/4 يرابلا حتف ةقفز

 74٠/5. يربطلا ريسفت (م)
 .(19) مقرو )١( مقر ثيدحلا 1١ صو 7ص رظنا :(5)

يدحلا يف مدقت اك نسح هدانسإو 711/15 يربطلا ريسفت .(0)
 )5(٠ مقر ث

 . 586 /بغارلا تادرفم (5)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 اهيف مهوقزراو ًامايق مكل هللا لعج يتلا مكلاومأ ء ءاهفسلا اوتؤت الو #

 .(/ءاسنلا) « ًافورعم الوق مهل اولوقو مهوسكاو
 ظ 30

 (8/) نم مكماوق «اماوق» سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . (')وكشياعم

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو
 امو كلام ىلإ دمعت ال هناحبس هللا لوقي :ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع

 ام ىلإ رظنت مث .كينب وأ كتأرما هيلعتف ةشيعم كا هاحجو هللا كارخ
 مهيلع قفنت يذلا تنأ نكو هحلص أو كلام كسمأ نكلو . مهيديأ يف

 مكماوق : ىنعمب # امايق 9 هلوقو :لاق . مهتنوؤمو مهقزرو مهتوسك يف

 .(2مكشياعم يف

 .ةروسلا ةمدقم ؛عاستلا ةروس «ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 .7194/4 يربطلا ريسفت (9)
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 : ىنعملا نايب

اومأ ءاهفسلا اوتؤت الو # ىلاعت هلوق
 نيذلا مه ءاهفسلا :* مكل

رملاو «لاومألا يف فرصتلا نوئسحي ال
 ريسفت يف ءاج ام ىلع ءانب مهم دا

 . ءاسنلاو ءانبألا نم ءاهفسلا :ريرج نبا-هجرخأ يذلا سابع نبا

با لاق # ًامايق مكل هللا لعج يتلا لط هلوقو
 رثألا يف سابع ن

 «مكشياعم نم مكماوق» قباسلا
 مكتشيعم اهيلع موقت يتلا ينعي

 هذه ف

عم يف مالكلا ين ءيبجيو مكميقي ردصم :هديبع وبأ لاق «ةايحلا
 ماوق ىن

بهذأ امنإو كميقي يذلا نموه امنإو ءرسكيف
 فاقلا ةرسكل واولا او

و سانلل ءايض : اولاق اك مهضعب اهكرتو
 . 27سانلل ءاوض

 ا سلا

 ١( :ةديبع يبأل نآرقلا زاجم 1١1:1 .

0 



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - ©

 هنم مهوقز راف نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو »©

 (82/ ءاسنلا) * افو رعم الوق مه اولوقو

 اتت

 (85) هللاديبع انريخأ ديمح نب دمحأ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 يضر سابع نبا نع ةمركع نع ينابيشلا نع نايفس نع يعجشألا
 * نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو # (بنع هللا

 . 2)(ةخوسنمب سيلو ةمكحم يه :لاق

 لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلل ىرخأ ةياور يفو
 امم اهبنكلو ءتخسن ام هللاو الو تخسن ةيآلا هذه نأ نومعزي ًاسان نإ»

 ثري ال لاوو قزري يذلا كاذو ثري لاو :نايلاو امه .سانلا نواب

 . 2(كيطعأ نأ كل كلمأ ال لوقي «فورعملاب هل لاقي يذلا كاذف

 . هالك مقر ثيدح 7” باب «ريسفتلا باتك «.يراخبلا حيحص )1(

 . 50/89 مقر ثيدح ١8 مقر باب ءاياصولا باتك . يراخبلا حيحص (؟)
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 قيرط نم ىلوألا ةياورل ١| يقهيبلا جرخأو
 ةيناثلا ةياورلاو ةمركع

 2" اتابع نب نع ري نب ديعس قيرط نم

 لاملا يف ناك نإف مهل حصري ,ةيآلا هذه ىف لاق
0 

 هقفاوو .هاجرخي مو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : : مكاحلا لاق

 . "2نئبهذلا

 : ىنعملا نايب
 نأ اذه سابع نبا مالك نم مهفي يذلا

 ريغ ةروكذملا ةيآلا

 ةمسق رضح اذإف «قاب اهمكح نأو ثيراوملا تايآب ةخوسنم
 ولوأ ةكرتلا

 نوطعي مهنإف نيكاسملاو ىماتيلاو ةثرولا ريغ نم ىبرقلا
 .لاملا نم ًائيش

 رذتعا ريصقت لاملا ف ناك نإف مهل خضريو مكاحلا ةياور يف هلوقو

 ناك اذإ ةليلق ةيطع نوطعي ينعي «مهيلإ
 رذتعا ًاليلق ناك نإف ًاريثك لاملا

 ةياورلا يف امك فورعملاب لوقلا وهو ..مهيلإ
 يف ٍليعاسإلا اهداز يتلا

 نع رخآ هجو نم يليعاسالا داز :رجح نبا لاق «يراخبلا حيحص

 رذتعا ةلق لاملا يف ناك اذاو خضر ىلو اذإ سابع نبا ناكو : يعجشألا

 (0«فورعملاب لوقلا كلذف مهيلإ

 نادانسإلا ناذهو :يراخبلا يقياور يف رجح نبا لاقو

 نم تاياور هنع تءاجو نادمتعملا امه سابع نبا نع ناحيحصلا

 اذإوط ىلاعت هلوق يف ءاج ام باب ءاياصولا باتك 2حال ,و/+ ىربكلا نئسلا. )١(

 ' .ةيآلا 4ىبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح

 .ريسفتلا باتك ٠١7" م. */» كردتسملا )2

 . 5837/48 يرابلا حتف (6)
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 ةيآ اهتخسن ةخوسنم اهنأ هيودرم نباو متاح يبأ نبا دنع ةفيعض هجوأ

 دمحم نب مساقلا لوق وهو بيسملا نب ديعس نع كلذ حصو «ثاييملا
 سابع نبا نع ءاجو « مهباحصأو ةمئألا لاق هبو دحاو ريغو ةمركعو

 نأ دمحم نب مساقلا نع حيحص دانسإب قازرلادبع هجرخأ رخآ لوق

 ةايح يف نمحرلادبع هيبأ ثاريم مسق ركب يبأ نب نمحر لادبع نب هللا دبع
 هيبأ ثاريم نم هاطعأ الإ ًانيكسم الو ةبارق اذ رادلا يف عدي ملف ةشئاع

 سيل باصأ ام» :لاقف سابع نبال هتركذف : مساقلا لاق .ةيآلا التو

 تيملل بدن يأ «ةبصعلا يف كلذ امنإو يصولا ىلإ كلذ امنإ .هل كلذ

 . مهل ىصوي نأ

 ةيآلا نأ وهو بابلا ثيدح يفاني ال اذهو تلق :رجح نبا لاق

 ةمسق رضح اذإو :ةيآلا ىنعم ليقو :لاق ةخوسنمب تسيلو ةمكحم
 مهسوفن نِإف نيكاسملاو ىماتيلاو ثري ال نمم تيملا ةبارق ثاريملا

 نأ هناحبس هللا رمأف اليزج ناك نإ اميس الو هنم ءىش ذخأ ىلإ فوشتت

 كلذب لاق نم فلتخاو ,ناسحإلاو ربلا ليبس ىلع ءىشب مهل خضري

 بوجولا ىلع وه ةفئاطو دهاجم لاقف ؟بوجولل مأ بدنلل هيف رمألا له
 هب تباط ام فانصألا هذه يطعي نأ ثراولا ىلع نإ مزح نبا لوق وهو

 . ةيسفن

 .دمتعملا وهو بابحتسالا ليبس ىلع كلذ نإ نورخآ لاقو :لاق

 يف ةكراشمو ةكرتلا يف ًاقاقحتسا ىضتقال بوجولا ىلع ناكل هنأل
 , )ها عطاقتلاو عزانتلا ىلإ يضفيف ةلوهجم ةهجب ثاريملا

 .؟517/4 يرابلا حتف )١(



 ءرهاظلا وه بابحتسالل اهيف رمألا نأو ةمكحم ةيآلا نأب لوقلاو

 نأب لوقلاو «ليلدلاب كلذ تابثإ ىلإ جاتحي ةخوسنم اهنأب لوقلا نأل

 . ثاربملا تايآ عم ضراعتي بوجولل اهيف رمألا

 يذلا كاذو ثري لاو نايلاو امهو» ريبج نب ديعس ةياور يف هلوقو

 نأ كلمأ ال لوقي فورعملاب هل لاقي يذلا كاذف ثرياال لاوو قزري

 خضري» مكاحلا ةياور يف هلوق هنيبي امك ًاليلق لاما ناك اذإ ينعي «كيطعأ

 ٍليعاسإلا ةدايز يف ءاج اكو ( لإ رذتعا ريصقت للملا يف ناك نإف مهل

 . (مهيلإ رذتعا ةلق لاملا يف ناك نإو خضر ىلو اذإ سابع نبا نأ
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -5

 قوف ءاسن نك نإف نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي

 لكل هيوبألو فصنلا اهلف ةدحاو تناك نإو كرت ام اثلث نهلف نيتنثا

 هثروو دلو هل نكي مل نإف دلو هل ناك نإ كرت امم سدسلا (ههنم دحاو

 ةيصو دعب نم سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف ثلثلا همألف هاوبا

 عفن مكل برقأ مهيأ نوردتت ال مكؤانبأو مكؤابآ نيد وأ اهب يصوس
 مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو .ًايكح ًايلع ناك هللا نإ هللا نم ةضيرف

 دعب نم نكرت ام عبرلا مكلف دلو نل ناك نإف دلو نهل نكي مل نإ

 نإف دلو مكل نكي مل نإ متكرت امم عبرلا نهو نيد وأ اهب نيصوي ةيصو

 وأ اهب نوصوت ةيصو دعب نم متكرت ام نمثلا نهلف دلو مكل ناك

 1١-١5(. /ءاسنلا) * نيد

 دع داع د

 )1١( نبا نع ءاقرو نع فسوي نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 لعجف لحأ ام كلذ نم هللا خسنف نيدلاولل ةيصولا تناكو دلولل

-5٠١8- 



 سدسلا |مهنم دحاو لكل نيوبألل لعجو نييثنألا ظح لثم ركذلل

 .7عبرلاو رطشلا جوزللو عبرلاو نمثلا ةأرملل لعجو ثلثلاو

 .©9يربطلاو يقهيبلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 يف كلذ ناك ينعي «نيدلاولل ةيصولا تناكو دلولل لاملا ناك» هلوق

 نع يفوعلا قيرط نم يربطلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف اك ةيلهاجلا
 هللا ى هللا لوسرل اولاق سانلا ضعب نأ اهنع هللا يضر سابع نبا
 كرت ام فصن ةيراجلا يطعنأ :ثيراوملا تايآ لوزن دعب ملسو هيلع
 ثاريملا يبصلا يطعنو موقلا لتاقت الو سرفلا بكرت تسيلو اهوبأ
 ثاريملا نوطعي ال ةيلهاجلا يف كلذ نولعفي اوناكو ؟ًائيش ينخي سيلو

 .”ريكألاف ربكألا هنوطعي لتاق نم الإ

 لوألا رمألا نأ ىلع ليلد «بحأ ام كلذ نم هللا خسسنف» هلوقو

 نبا ظفاحلار كذا ةيآلا لوزن ىلإ رمتسا برعلا هيلع ناك يذبلا

 | رجح )05

 ْنأ ىنعي «ثلثلاو سدسلا اههنم دحاو لكل نيوبألل لعجوو» هلوقو

 هاوبأ هثرو اذإ ثلثلا همألو دلو تيملل ناك اذإ سدسلا اهنم دحاو لكل

 .لاوحألا ضعب يف طقف مألا ىلإ عجار ثلثلاف ءدلو هل سيلو

 «مكجاوزأ كرت ام فصن مكلوإ باب ءاسنلا ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
 ٠ . 101/8 مقر ثيدح

 ريسفت مكاو ةجوزلاو جوزلا ضرف باب .ضئارفلا باتك « يقهيبلا نئنس 6ةفإ

 . 7/0/4 ئربطلا
 . ("0) مقر ثيدحلا يف مدقت [ك فيعض دانسإو 2071/7/5 يربطلا ريسفت (9)

 .7146/4 يرابلا حتف (:5)
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -

 مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو »

 هللا لعجي وأ توملا نهافوتي ىتح تويبلا يف نهوكسمأف اودهش نإف
 اوضرعأف احلصأو ابات نإف امهوذآف مكنم اههايتأي ناذللاو . ًاليبس نه

 .(10-15 /ءاسنلا)  امهيحر ًاباوت ناك هللا نإ ههنع

 دع د د

 )1١( نب دمحم نب دمحأ انثدح :يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق ١-

 نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع ينثدح يزورملا تباث
 مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو 8# :لاق سابع نبا نع ةمركع

 تويبلا يف نهوكسمأف اودهش نإف مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف

 ةأرملا دعب لجرلا ركذو # اليبس نمل هللا لعجي وأ توملا نهافوتي ىتح
 احلصأو ابات نإف امهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو  لاقف (هعمج مث

 ينازلاو ةينازلا 8# لاقف دلجلا ةيآب كلذ خسنف « |هنع اوضرعأف

 . #20 ةدلج ةئام اهنم دحاو لك اودلجاف

 )١( مقر مجرلا باب ,دودحلا باتك ءدواد يبأ نئس 141١ .
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 : دانسإلا نايب

 هيف نكل .لصتم هنأ انل نيبتو هيلع مالكلا مدقت دانسإلا اذه

 .20مبي قودص وهو يزورملا دقاو نب نيسحلا نب يلع

 نع حضاو نب ىبحي قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ دقو

 «نيسحلا نب يلع ةياور نم حجرأ هتياورف 2)ةقث حضاو نب ىبحيو

 .دقاو

 هنم ىوقأ وه نم رثألا اذه يف فلاخو مهولاب فصو دق ماد امو

 .ًافيعض نوكي هدانسإ نإف

 ينعي * اليبس نه : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق <

 . «)ركبلل دلجلاو بيثلل مجرلا
 دانسإب هنع ديمح نب دبع هلصو :رجح نبا ظفاحلالاقو

050 

 : ىنعملا نايب

 اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو # ىلاعت هلوق

 نهافوتي ىتح تويبلا يف نهوكسمأف اودهش نإف مكنم ةعبرأ نهيلع

 ١( مقر ثيدحلا رظنا )١7(.

 . 5460/14 يربطلا ريسفت ةعهز

 .147 مقر 709/57 بيرقتلا (؟)
 . ءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )5

 . 5378/8 يرابلا حتف (5)
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 ىتح تيبلا يف سبحت ةأرملا تنز اذإ مالسإلا لوأ يف ناك اذه * توملا

 اذه نأ نايب هيف * اليبس نمل هللا لعجي وأ » ىلاعت هلوقو «توملا اهيتأي

 . هريغيس العو لج هللا نأو ةدودحم ةرتفل لزن مكحلا

 ينازلاو ةينازلا 8 رونلا ةروس يف هلوقب ىلاعت هللا هخسن دقو

 ثيدح يف ءاج امك (؟/رونلا) # ةدلج ةئام امههبنم دحاو لك اودلجاف

 نع سابع نبا ثيدح نم هريغو يراخبلا مامإلا جرخأ امكو ,بابلا
 ةيآ هللا لزنأ امم ناكف» : هيف لاق ليوط ثيدح يف مهنع هللا ىضر رمع

 ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر مجر اهانيعوو اهانلقعو اهانأرقف مجرلا

 دجن ام هللاو لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لاط نإ ىشخأف هدعب انمحرو

 تماق اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم نصحأ اذإ ىنز نم ىلع قح هللا باتك

 . 27"2(فارتعالا وأ لّبحلا ناك وأ ةنيبلا

 دلحلاو بيثلل مجرلا ىنعي» : بابلا اذه ثيداحأ نم يناثلا ثيدحلا

 . (ركبلل

 نم ىمرادلاو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو دمهحأ هجرخأ

 هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع ثيدح

 0 مقر دودحلا باتك ,.يراخبلا حيحص )01(

 .1 50١ مقر دودحلا باتك «ملسم حيحص رظناو

 . ١" ١8 مقر دودحلا باتك . يذمرتلا ننس

 7060 * مقر دودحلا باتك .هجام نبا ننس
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 ركبلا ءاليبس نه هللا لعج دق «ىنع اوذخ ىنع اوذخو ملسو هيلع

 . 2)(مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ةنس ىفنو ةئام دلج ركبلاب

 احلصأو ابات نإف امهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو إ» ىلاعت هلوقو
 ناذللاو ا هلوقب دارملا يف نورسفملا فلتخا * مهنع اوضرعأف

 نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو ا ةقباسلا ةيآلا يف هلوقو * اهئايتأي
 تانصحملا ءاسنلا ةشحافلا نيتأي يتاللاب دارملا نإ ليقف * مكئاسن

 نوكتف ةنصحملا ريغ ةأرملاو نصحملا ريغ لجرلا اهنايتأي نيذللاب دارملاو
 تانصحملا ريغ ةبوقعو تويبلا يف سبحلا ءاذه ىلع تانصحملا ةبوقع

 . "2ديز نب نمحر لادبعو ىدسلا لاق اذهبو «ءاذيإلا نينصحملا ريغو

 يف نولخدي ال ثيح نينصحملا لاجرلا لمشي ال لوقلا اذه نكلو
 . 4 مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو #ط ىلاعت هلوق

 تانصح ًامومع ءاسنلا :ةشحافلا نيتأي يتاللاب دارملا نإ ليقو

 اهنايتأي نيذللاب دارملاو «تويبلا يف سبحلا نهتبوقعف تانصحم ريغو

 ةيآلا يف ةينثتلاف نينصحملا ريغو نينصحملا مهيفنصب ًامومع لاجرلا

 .ناصحإلا مدعو ناصحإلا رابتعاب

 )١( ع 75/ دجحأ دنسم 317/6"

 مقر ثيدح «ىنزلا دح باب .دودحلا باتك .ملسم حيحص ؟١.

 مقر مجرلا يف باب ,دودحلا باتك .دواد يبأ نئس 441١6 .

 مقر مجرلا يف ءاج ام باب ,دودحلا باتك ,يذمرتلا نئس ١5175 .
 مقر ىنزلا دح باب .دودحلا باتك .ةجام نبا ننس 005٠؟.

 «ًاليبس نمل هللا لعجي وأإ» ىلاعت هلوق ريسفت باب .دودحلا باتك ,يمرادلا ننس
 .اما/ا”

 .؟594154/5 يربطلا ريسفت (؟)
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 .(1)هريغو دهاج لاق اذبمو

 نيجوزتملا مهيفنصب لاجرلا لمشي هنأل حجارلا وه لوقلا اذهو

 خسن دقو «تاجوزتم ريغو تاجوزتم ءاسنلا لمشيو نيجوزتملا ريغو
 . ةقباسلا ثيداحألاو تايآلا يف ءاج امب هلك اذه

 ءاسنلا يف ىلوألا ةيآلا ْنأ ىلع لدي ام سابع نبا نع يوُر دقو

 قيرط نم يربطلاو يقهيبلا هجرخأ ام كلذو لاجرلا يف ةيناثلا ةيآلاو

 نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو إذ هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع
 ىتح تيبلا يف تسبح تنز اذإ ةأرملا تناك :لاق ةيآلا 4 مكئاسن
 لجرلا ناك :لاق *« امهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو إ هلوق يفو ,تومت

 ةينازلا #8 اذه دعب لجو زع لزنأف لاعنلا برضو ربيعتلاب يذوأ ىنز اذإ
 يف امجر نينصحم اناك نإف * ةدلج ةئام اههبنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو

 هللا لعج يذلا (هليبس اذهو ءملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ةنس

 . ")ل

 يف سابع نبا لاق ثيح دهامجم لوق وهو يناثلا لوقلا ديؤي اذهف
 ةيآلا يف لاقو «تومت ىتح تسبح تنز اذإ ةأرملا تناك» : ىلوألا ةيآلا

 . (لاعنلا برضو رييعتلاب يذوأ ىنز اذإ لجرلا ناك» : ةيناثلا

 .ةيآلا يف روكذملا ءاذيإلا عون نايب رثألا اذه يفو

 .85/6© يبطرقلا ريسفتو 1496/14 يربطلا ريسفت )١(

 نيينازلا دلج وه ليبسلا نأ ىلع هب لدتسي ام باب ءدودحلا باتك 7١١/4 يقهيبلا نئس )١(

 . 797/15 يربطلا ريسفتو «بيثلا مجرو
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 ريغ «|مهعمج مث ةأرملا دعب لجرلا ركذو» بابلا ثيدح يف هلوقو

 هناحبس هللا ركذ امنإو هدحو لجرلل ركذ ةيآلا ين دري مل هنأل حضاو

 نايب قبس دقو «ةيناثلا ةيآلا يف نيفنص ركذ مث لوألا ةيآلا يف ءاسنلا

 امهم دارملا نأب لوقلا ىلعف «نيفنصلا نيذهب دارملا يف نيرسفملا فالتخا

 عم هركذ هنأ» ةأرملا دعب لجرلا ركذو» هلوقب دارملا نوكي ةأرملاو لجرلا

 ةيفيكل نايب» [هعمج مث (هلوق نوكيو ءاهدحو ةأرملا ركذ امذعب ةأرملا

 .دحاو مكح يف نيعومجم ةأرملا عم هركذ هنأ ينعي ةأرملا عم لجرلا ركذ

 كل



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 نهولضعت الو ًاهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال اونمآ نيذلا اهيأاي

 نهورشاعو ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل

 ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإف فورعملاب
 .(19/ءاسنلا) 4 ًاريثك

 ننال

 (5؟) نب طابسأ انربخأ لتاقم نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 اونمآ نيذلا اهيأ اي 8 سابع نبا نع ةمركع نع ينابيشلا انثدح دمحم

 ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو اهرك ءاسنلا اوشرت نأ مكل لحي ال

 نإ هتأرماب قحأ هؤايلوأ ناك لجرلا تام اذإ اوناك :لاق * نهومتيتآ

 مهو اهوجوزي مل اوءاش نإو اهوجوز اوءاش نإو اهجوزت مهضعب ءاش
 . 327كلذ يف ةيآلا هذه تلزنف اهلهأ نم اهب قحأ

 )١( مقر ثيدح ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص 451/4 .

 مقر ثيدح ه مقر باب هاركإلا باتكو 59144.
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 . (7يربطلاو يقهيبلاو ذواد وبأ هجرخأو

 يف لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع نع دواد يبأل ىرخأ ةياور يفو
 ىتح اهلضعيف هتبارق يذ ةأرما ثري ناك لجرلا نأ كلذو ةيآلا هذه

 .227كلذ نع يبنو كلذ نع هللا مكحأف اهقادص هيلإ درت وأ تومت

 : ىنعملا نايب

 ءءاسنلا ملظ نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام انل نيبي ثيدحلا اذه

 الف .هلام نوثري امك اهنع تام اذإ هتجوز نوثري جوزلا ءايلوأ ناك ثيح
 اهوعنم اوءاش نإو مهدحأ اهجوزت اوءاش نإف جاوزلا يف اهتيرح كلمت

 .لامب مهنم اهسفن يدتفت وأ تومت ىتح جاوزلا نم

 نبا نع يفوعلا قيرط نم كلذ يف يربطلا ريرج نبا جرخأ دقو
 تام اذإ ناك ةنيدملا لهأ نم الاجر نأ كلذو :ةيآلا هذه يف لاق سابع

 دحأ اهحكني ملف اهحاكن ثروف «هتأرما ىلع هبوث ىقلأ مهدحأ ميمح

 اهيأاي ط١ لجو زع هللا لزنأف ةيدفب هنم يدتفت ىتح هدنع اهسبحو «هريغ
 . 274 اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال اونمآ نيذلا

 عضولا اذه نم اهجرخأف مالسإلاب ةأرملا ىلاعت هللا ذقنأ دقلو

 يف اهتيرح اهاطعأ ثيح ميركتلاو لدعلاب مستي رخآ عضو ىلإ ءيسلا

 . جاوز ريغ نم ىقبت وأ ءاشت نم جوزتت اهسفن

 . 7١89 مقر اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال باب ,حاكنلا .باتك «دواد يبأ ننس 2012

 . 4/٠١
 . 7١9٠ مقر «اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال باب .حاكنلا باتك ءدواد يبأ ننس (؟)

 . (0"7) مقر ثيدحلا رظنا مدقت اك فيعض دانسإلا اذهو ,84//7*7 يريطلا ريسفت ()
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ناك هنإ فلس دق ام الإ ء ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكتت الو »

 مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح .اليبس ءاسو ًاتقمو ةشحاف

 مكتاهمأو تخألا تانبو خألا تانبو مكتالاخو مكتامعو مكتاوخأو

 مكبئابرو مكئاسن تاهمأو ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا

 .اونوكت مل نإف نبب متلخد يناللا مكئاسن نم مكروجح يف يناللا
 نأو مكبالصأ نم نم نيذلا مكئانبأ لئالحو مكيلع حانج الف نهب متلخد
 [ميحر اروفغ ناك هللا نإ فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت

 لحأو مكيلع هللا باتك مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو

 |مف نيحفاسم ريغ نيدصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل

 [ميف مكيلع حانج الو ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهغم هب متعتمتسا

 « (ميكح [ميلع ناك هللا نإ ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت

 .(55 - 757 /ءاسنلا)

 انت ات

 ١ - نب ىيحي انثدح لبنح نب دمحأ انل لاقو : يراخبلا مامإلا لاق )17

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بيبح ينثدح لاق نايفس نع ديعس
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 أرق مث عبس رهصلا نمو عبس بسنلا نم مرح» لاق [بنع هللا يضر
 . 23)ةيآلا 4 مكتاهمأ مكيلع تمرح

 ىلوم يلالهلا ريمعو ةمركع قيرط نم مكاحلا هللادبع وبأ هجرخأو

 . 2'2هلثم ركذو سابع نبا نع سابع نبا

 نبا نع سابع نبا ىلوم يلالهلا ريمع قيرط نم يناربطلا هجرخأو

 أرق مث .عبس رهصلا نمو عبس بسنلا نم مرح :لاق سابع

 نأو ا غلب ىتح # مكنعضرأ يتاللا مكتاهماو © أرق مث .بسنلا اذه

 نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو أرق مث * نيتخألا نيب اوعمجت

 . ””رهصلا اذه :لاقف * ءاسنلا

 هوحن ركذو سابع نبا ىلوم ريمع قيرط نم قازرلادبع هجرخأو
 .«*9بسنلا نم تامرحملا ركذي.مل هنأ الإ

 نأ رانيد نب ورمع نع جيرج نبا نع قازرلادبع جرخأ - ١
 عمجي نأ اسأب ىري ال ناك سابع نبا نأ هريخأ سابع نبا ىلوم ةمركع

 ال :لوقي ناك سابع نبا نأو ءاهتنباو ةأرملاو ءنيتخأ نيب ناسنإ

 «نبغيبو كنيب ةبارقلا كيلع نهمرحت امنإ نهنيب ةبارق كيلع نهمرحت

 )١( مقر ثيدح 74 مقر باب حاكنلا باتك .يراخبلا حيحص 01١١.

 7١(. 5/5) ءاسنلا ةروس ريسفتلا باتك ,كردتسملا (؟)

 )١7777(. مقر 57١/1١١ يناربطلل ريبكلا مجعملا (”)

 مقر 7177/7) «مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو باب ,حاكنلا باتك ؛قازرلادبع فنصم (:)
 1٠6868(.

 لضفلا مأ ىلوم يناملا هللادبعوبأ يلالهلا هللادبع نب ريمع وه سابع نبا ىلوم ريمعو
 .(ا/١ مقر 86/7 بيرقتلا) امهريغو ناخيشلا هل جرخأ . سابع نبا ىلوم هل لاقيو
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 هللاديبع نب ذاعم ىتفأ سابع نبا نأ ورمع ينريخأ اذه لك ؛ةلسرم

 نم :لاق ءاهتنباو مأ وأ نيتخأ هل نيتيراج نيب عمجي نأب رمعم نبا

 .2).تكش نمو ةيكلم

 ورمع ينربخأ لاق جيرج نبا انربخأ لاق ًاضيأ قازرلا دبع جرخأو
 و ىنع لوف نم ب سابع نب :اهنيب عمجي نيتخأآلا ىف ىلع لوق نم بجعي ناك سابع نبا نأ اضيأ

 « مكناميأ تكلم ام الإ © :لوقيو .ىرخأ ةيآ |هتلحأو ةيآ |هتمرح
 .9©2ةلسرم يه

 :داتسإلا نايب

 مهضعب عاس مدقتو مهمجارت تمدقت تاقث دانسإلا اذه لاجر

 . حيحص اذه ىلع هدانسإف (92رصضعب نم

 : ىنعملا نايب

 بسنلا نم يتاللا امأ «سابع نبا ركذ اك رهصلا نم عبسو بسنلا نم

 «ةبيبرلا يهو اهجوز اهم لخد يتلا ةجوزلا تنبو ةجوزلا مأو ةعاضرلا

 مقر ١57/١ ماحرألا تاوذ عمج باب «قالطلا باتك «قازرلادبع فنصم )غ1(

 .(مد
 مقر ١477/١ ماحرألا تاوذ عمج باب «قالطلا باتك .قازرلادبع فنصم ١(

 .(1 امال

 .(0)و (١٠١)و (59) مقر ثيدح رظنا (9)
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 ءالؤهو ءبألا ةجوزو ةجوزلا تخأو بلصلا نم نبالا ةجوزو
 ةجوز ادعام ةيآلا + مكتاهمأ مكيلع تمرح إ“ هلوق يف هللا: نهركذ

 .اهلبق يتلا ةيآلا يف هناحبس هللا اهركذ دقف بألا

 ام ةريخألا عبسلا ىلع قبطني «رهصلا نم عبسو» سابع نبا لوقو

 كن امك زوج ارهص كلذ ةممست يفف ةعاضرلا نم تخألاو مالا ادع

 . ©)رجح نبا ظفاحلا

 . لكلا يف ةيبسنلا ةبارقلا دوجو مدع رهصلاو عاضرلا نيب عماجلاو

 نيب ناسنإ عمجي نأ ًاسأب ىري ال ناك سابع نبا نإ» ةمركع لوقو

 رخآ نم حضاو وه اهك تاكولمملا ءامإلا نم ينعي «اهتنباو ةأرملاو نيتخأ
 الإ ءاسنلا نم تانصحملاو # ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتسيو رثألا اذه

 .ةديقم ريغ ينعي ةلسرم يه لوقيو * مكناميأ تكلم ام

 دارملا «ىرخا ةيآ (هتلجأو ةيآ |مههتمرح» هنع هللا ىضر ىلع لوقو

 يف لخدي ثيح 4 نيتخالا نيب اوعمجت نأو إ» ىلاعت هلوق ميرحتلا ةيآب
 نم تانصحملاو # ىلاعت هلوق ليلحتلا ةيآب دارملاو .ءامإلا اهمومع

 ىلع الإ » ىلاعت هلوقك اهلاثمأو * مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا

 .(7/نونمؤملا) * مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ

 هجرخأ |ميف كلذو هنع هللا يضر نامثع نع لوقلا اذه يوُر دقو (56)

 نأ بيؤذ نب ةصيبق نع يرهزلا نع كلامو رمعم نع قازرلادبع
 ةيآ مهتلحأ :نامثع لاقف اههنيب عمجي نيتخألا نع نامثع لأس الجر

 هدنع نم جرخف لاق «كلذ عنصأ نأ بحأ الف انأ امأف «ةيآ |مهتمرحو

 . 48 يرابلا حتف 00(
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 كلذ نع هلأسف ملسو هيلع هللا لصيبنلا باحصأ نم ًالجر يقلف
 لعفي ًادحأ تدجو مث ءيش لإ رمألا نم ناك ولو كاهنأ ينكل :لاقف
 .(9ًايلع هارأ : باهش نبا لاق . ًالاكن هتلعجل كلذ

 . "7 حيحص رثألا اذه دانسإو

 نيب اوعمجت نأو ط ىلاعت هلوق مومعل اقلطم نيتخألا نيب عمجلا
 . * نيتخألا

 يف نيميلا كلمب نيتخألا نيب عمجلا زوجي :اولاقف رهاظلا لهأ ذشو

 نامثع نع يور امب اوجتحاو .كلملا يف نيب عمجلا زوجي (ى ءطولا
 .©0اهنيب عمجلا مكح يف هنع هللا يضر

 كلم يف ماحرألا تاوذ نيب عمجلا باب ١١1778 مقر 184/10 قازرلادبع فنصم )١(
 . نيميلا

 :دانسإلا اذه نايب (؟1)

 .(8) مقر ثيدحلا يف مدقت تبث ةقثوهو يدزألا دشار نباوه رمعم - ١

 ةرجهملا راد مامإ هيقفلا يندملا هللادبع وبأ يحبصألا كلام نب سنأ نباوه كلام - ؟
 كلام :اهلك ديناسألا حصأ : يراخبلا مامإلا لاق ىتح نيتبثملا ريبكو نيقتملا سأرو
 .ةئامو نيعبسو عست ةنس تام ,ةعباسلا ةقبطلا نموهو ءرمع نبا نع عفان نع

 .(809 مقر 751/7 بيرقتلا) ,ءنيعستو ثالث ةنس هدلوم ناكو

 مقر ثيدحلا يف مدقت تبث ةقئوهو .باهش نب ملسم نب دمحم مامإلا وه يرهزلا كير

(8). 

 هلو ةباحصلا دالوأ نم .هنع هللا يضر قشمد ليزن يندملا يعازخلا بيؤذ نب ةصيبق - ؛
 .(/4 مقر ١١5/57 بيرقتلا) . ةعامجلا هل جرخأ .نيناثو عضب ةنس تام «ةيؤر

 .(415/9 بيذهتلا بيذبت رظنا) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو
 .084/57 ةمادق نبال ينغملا . 448 ١/ ريثك نبا ريسفت 1١7/60.« يبطرقلا ريسفت رظنا (؟)
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 صصخي ال « مكناميأ تكلم ام الإ # ىلاعت هلوق نأ رهاظلاو

 الإ * هلوقب دارملا نأل * نيتخألا نيب اوعمجت نأو إ» ىلاعت هلوق مومع

 ميرحت مومع نم تاجوزتملا تاكولمملا ءانثتسا * مكناميأ تكلم ام

 نم تانصحملاو # ىلاعت هلوق يف نيبملا تاجوزتملا ءاسنلا حاكن

 دعب جوز تاذ تناك نإو ةكولمملاب عاتمتسالا زوجيف *« ءاسنلا

 .نيتخألا نيب عمجلل ةراشإ اهيف سيلو اهئاربتسا

 مالك نم اذه «ورمع ينربخأ اذه لكو» يناثلا ثيدحلا يف هلوقو

 .رانيد نب ورمع نع يوارلا :جيرج نبا

 نب ورمعل جيرج نبا لاق ينعي «كلذب كريخأ نم :لاق» هلوقو'

 . سابع نبا ىوتفب كريخأ نم :رانيد

 يبأ نبا :لاق تبسح .سابع نبا ىلوم ةمركع :لاق» هلوقو
 نظأو .ةمركع ينربخأ :رائيد نب ورمع لاق ينعي « تئش نمو ةكيلم
 هذه نأ : ينعي ءامهربغ تئش نم ينربخأو ينربخأ ةكيلم يبأ نبا نأ

 .دجحاو نم رثكأ هنع اهاور سابع نبا نع ةروهشم ىوتفلا

 عمس هنأ ءاطع ينربخأ لاق جيرج نبا نع قازرلادبع جرخأ -“

 امف» ظ أرقي ناك هنأ ينريخأو ,20ًالالح نآلا اهاري سابع نبا

 : سابع نبا لاقو * نهروجأ نهوتآف - لجأ ىلإ  نهنم هب متعتمتسا
 ديعس يبأ نع تئش نم ينربخأو :ءاطع لاق «لجأ ىلإ» فرح يف
 لاقو ءاقيوس حدقلا ءلمب عتمتسي اندحأ ناك دقل :لاق يردخلا

 يتفأ ال ينإ : سابع نبا لاقف ءانزلاب يتفي سابع نبا اذه :ناوفص

 .ثيدحلا حرش يف يتأيس [ى ءاسنلا ةعتم ينعي )١(
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 :لاق ؟وه انزفأ كلذ نمل اهنبا نا هللاوف «هكارأ مأ ناوفص ىبسنفأ انزلاب

 .20)حمج ينب نم لجر اهب عتمتساو

 : دانسإلا نايب

 ةقث وهو جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع وه جيرج نبا ١-
 .20هتمحرت تمدقت هيقف

 هيقف ةقثوهو شيرق ىلوم يكملا حابر يبأ نبا وه ءاطعو - 5١
 ظ ةرشع عبرأ ةنس تام ةشلاثلا ةقبطلا نم .لاسرإلا ريثك هنكل لضاف

 ْ هل جرخأ .هنم كلذ نكي ملو ةرخخأب ريغت هنإ ليقو روهشملا ىلع ةئامو

 . 27 ةعامجلا

 .(؟7سابع نبا نموه عمسو جيرج نبا هنم عمس دقو
 . حيحص اذه ىلع ثيدحلا دانسإف

 )١7( انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح :يذمرتلا مامإلا لاق - 5

 نع يروشلا نايفس انربخأ ةبقع نب ةصيبق وخأ ةبقع نب نايفس
 تناك امنإ :لاق سابع نبا نع بعك نب دمحم نع ةديبع نب ىسوم
 ةفرعم اهب هل سيل ةدلبلا مدقي لجرلا ناك مالسإلا لوأ يف ةعنملا
 هئيش هل حلصتو هعاتم هل ظفحتف ميقي هنأ ىري ام ردقب ةأرملا جوزتيف

 لاق « مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ © ةيآلا تلزن اذإ ىتح

 .2”مارح وهف امهاوس جرف لكف : سابع نبا

 )١( مقر ثيدح /ةعتملا باب «قازرلادبع فنصم 1١503717.

 .(19) مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 4١. مقر 948/١ ظافحلا ةركذت 215٠ مقر 77/7 بيرقتلا (9)

 .7864 مقر 194/1 بيذهتلا بيذهت (5)
 ١١151. مقر ثيدح ةعتملا حاكنلا باب ءحاكنلا باتك . يذمرتلا ننس (65)

-5586 



 : دانسإلا نايب

 ليزن «يزورملا دمحأ وبأ ءالولاب يودعلا ناليغ نب دومحم :- ١
 ليقو نيتئامو نيثالثو عست ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا نم ةقث .دادغب

 . ؟')هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ناخيشلا هل جرخأ كلذ دعب

 ةبقع نب ةصيبق وخأ يفوكلا يئاوسلا ةبقع نب نايفسو -؟
 .9(2ةعبرألاو ملسم هل جرخأ ةعساتلا ةقبطلا نم .قودص

 ةقث يفوكلا هللادبع وبأ يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفسو -'*
 ابر ناكو ةعباسلا ةقبطلا سوءر نم «ةجح مامإ دباع هيقف ظفاح

 هل جرخأ نوتسو عبرأ هلو ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس تام .سلد

 . "7 ةعامجلا

 يندملا زيزعلادبع وبأ ىذذَبَرلا طيشن نب ةديبع نب سومو - ؛

 ةقبطلا راغص نم «ادبانع ناكو رانيد نب هللادبع يف ايسالو فيعض
 نباو يذمرتلا هل جرخأ .ةئامو نيسمخو ثالث ةنس تام .ةسداسلا

 , ( 40 ةحام

 يندملا يظرقلا ةزمح وبأ دسأ نب ميلس نب بعك نب دمحمو ه5
 نم مهوو حيحصلا ىلع نيعبرأ ةنس دلو «ةثلاثلا ةقبطلا نم ءملاع ةقث

 هابأ نإ : يراخبلا لاق دقف ملسو هيلع هللا ى يبنلا دهع يف دلو لاق

 ليقو ةئامو نيرشع ةنس دمحم تام 227ةظيرق ينب نم تبني مل نمت ناك

 )١( بيرقتلا ١١7/1١ مقر  ,.451١فشاكلا ١١5/7 مقر 0115.

 ) )5بيرقتلا  7١١/١مقر  2١5فشاكلا ١/ ”98مقر 7١7١.

 .191 مقر ٠١1/١ ظافحلا ةركذت ١١" مقر 7١١/١ بيرقتلا (*)

 .50609 مقر 580 / / ١ ءافعضلا يف ينغملا .15817 مقر 787/57 بيرقتلا (5)

 . غولبلا نس كاذنآ لصي مل ثيح ةظيرق ينب نم لتقلا نم يفعأ نمم هنأ ينعي (0)

 د-”55-



 .2')ةعامجلا هل جرخأ .كلذ لبق

 نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دق ثيح لصتم دانسإ اذهو

 . (29ضعب

 . فيعض وهف ةديبع نب ىسوم ادع ام تاقث مهنأ انل نيبت دقو

 يذبرلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم يقهيبلا ثيدحلا اذه جرخأو
 يف ةعتملا تناك :لاق اههنع هللا ىضر سابع نبا نع بعك نب دمحم نع

 ىلإ  نهنم هب متعتمتسا (مف » ةيآلا هذه نوؤرقي اوناكو مالسإلا لوأ
 .(7هلثم ركذ مث . . .ةيآلا *  ىمسم لجأ

 مْلو ءدحاو قيرط نم امأل ةقباسلا ةياورلا يوقت ال ةياورلا هذهو

 .افيعض نوكي دانسإلا اذهب وهف هيوقي رخآ ادانسإ ثيدحلا اذهل دجأ

 : ىنعملا نايب

 ةذاش ةءارقلا هذه «- لجأ ىلإ فرح يف : سابع نبا لاقو» هلوق

 تاءارقلا نم تسيل ةءارقلا هذهو .يناثعلا فحصملا مسر اهتفلاخل

 .( 9 رشعلا

 ىور ام امأو» :ةءارقلا هذه يف ريرج نبا رفعج وبأ مامإلا لاقو

 ىلإ - نهنم هب متعتمتسا اف إل |هتءارق نم سابع نباو بعك نب يبأ نع

 )١( بيرقتلا  5١7/17مقر 45/9 فشاكلا .109 مقر 05١١.

 23755 مقر ٠١ 03/٠١" /مقر 4 مقر 55/٠١ بيذهتلا بيذبت (0

 .186 مقر 4

 . ةعتملا حاكن باب «حاكتلا باتك 7*5 يقهيبلا نئس (59)

 . 7194/7 يرزجلا نبال رشعلا تاءارقلا يف رشنلا رظنا (5)
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 «نيملسملا فحاصم هب تءاج ام فالخب ةءارقف ©  ىمسم لجأ

 ربخلا هب تأي مل ًائيش ىلاعت هللا باتك يف قحلي نأ دحأل زئاج ريغو

 .2)( هفالخ زوجي ال نمع رذعلا عطاقلا

 نأ يه ةعتملا « ًاقيوس حدقلا ءلمب عتمتسي اندحأ ناك دقل» هلوق
 ًاحاكن ربتعت ال يهو ءاهقرافي مث ىمسم لجأ ىلإ ةأرملاب لجرلا عتمتسي

 . ثاريم اهيلع بترتي الو

 هفنصم يف قازرلادبع جرخأ خلا « هكارأ مأ ناوفص يسنفأ» هلوق

 نع رانيد نب ورمع ٍينربخأ :لاق جيرج نبا قيرط نم هكارأ مأ ةصق
 ةكارأ مأ الإ نينمؤملا ريمأ ٌرمع ٌعُرَي ل :لاق سابع نبا نع سواط

 نب ةملس يب عتمتسا :تلاقف اهلمح نع رمع اهأسف «ىلبح تجرخ
 يف لوقي ام ضعب سابع نبا ىلع ناوفص ركنأ |لف .,فلخ نب ةيمأ
 . 29 عتمتسا له كمع لسف :لاق كلذ

 نبا ىلع ضرتعا يذلا ناوفص نأ انل نيبت ةياورلا هذه نمو

 . فلخ نب ةيمأ نب ةملس يخأ نبا وه سابع

 دنع الإ ةعتملا حاكن زاوجب يتفي نكي مل امهنع هللا يضر سابع نباو

 (9ةرمج يبأ نع يراخبلا حيحص يف تبث امك رطضملل ةتيملاك ةرورضلا

 ىلوم هل لاقف صخرف ءاسنلا ةعتم نع لأسي سابع نبا تعمس :لاق

 لاقف  هوحن وأ  «ةلق ءاسنلا يفو ديدشلا لاحلا يف كلذ امنإ :«5)هل

 )١( يربطلا ريسفت 17/0.

 . ١8٠1585 مقر 598/1/ ةعتملا باب «قازرلادبع فنصم (؟)

 ١) حتفلا يف رجح نبا ركذ امك يعبضلا وه ةرمج وبأ 0/9 .

 . 0/4 حتفلا  ةمركع هنظأو احيرص همسا ىلع فقأ مل :رجح نبا لاق 0:0
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 .()معن : سابع نبا

 ٍليعاسإلا ةياور يف «معن : سابع نبا لاقف» هلوق :رجح نبا لاق

 نبا وأ رجاهملا نب دلاخ نع ىرهزلا قيرط نم ملسم دنعو «قدصو»

 يقهيبلا هب حرصو « سابع نبال ينعي «لجر لاق» يراصنألا ةرمع يبأ

 نمل مالسإلا لوأ يف ةصخر  ةعتملا ينعي تناك امنإ :- هتياور يف
 هجرخأ ام هديؤيو :لاق ءريزنخلا محلو مدلاو ةتيماك اهيلإ رطضا
 : سابع نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس قيرط نم يهكافلاو يباطخل

 :لاقف  ةعتملا ىنعي  ءارعشلا اهيف لاقو نابكرلا كايتفب تراس دقل
 .©"رطضملل الإ لحت ال ةتيملاك الإ يه امو تيتفأ اذهب ام هللاو

 سابع نبا نأ انل نيبتي يذمرتلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا نمو

 امك فيعض هدانسإ نكلو «ةعتملا حاكن ميرحتب ىتفأو هيأر نع عجر دق
 . مدقت

 كلذكو ؛مارح ةعتملا حاكن نأ نوريف ةباحصلا نم روهمجلا امأ
 اهمرح هنأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع تبث امل اهميرحت ىلع ءاملعلا قفتا

 |ميف كلذو «ةرورضلا دنع ةباحصلل اهحابأ امدعب ةمايقلا موي ىلإ
 ناك هنأ هثدح هابأ نأ ينهجلا ةريس نب عيبرلا قيرط نم ملسم هجرخأ
 تنذأ تنك دق ينأ سانلا اهيأ :لاقف ملسو هيلع هللا لصهللا لوسر عم

 ,ةمايقلا موي ىلإ كلذ مرح دق هللا نإو ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل
 .ائيش نهومتيتآ امم اوذخأت الو هليبس لخيلف ءيش نهنم هدنع ناك نمف

 حتفلا ماع ينعي «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك هنا» هلوقو

 )١( مقر ثيدح .حاكنلا باتك ,يراخبلا حيحص 011١.

 يرابلا حتف (؟) 4/191١ .
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 انرمأ» هلوق اهنمو ملسم اهجرخأ يتلا ىرخألا تاياورلا يف هب حرص انك

 مل مث ةكم انلخد نيح حتفلا ماع ةعتملب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . 7 «ابنع انام ىتح اهنم جرخن

 حف رظناو 71١-77 مقر ثيدح ةعتملا حاكن باب .حاكنلا باتك ءملسم حيحص )0غ(

 . 5817/1١ نايبلا ءاوضأ ,1177/7 ةيارلا بصن ء178/9 يرابلا
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 تدقع نيذلاو نوبرقألاو نادلاولا كرت امب يلاوم انلعج لكلو #

 « ًاديهش ءيش لك ىلع ناك هللا نإ مهبيصن مهوتآف مكناميأ

 . (8”3/ ءاسنلا)

 د

 (14) وبأ انثدح دمحم نب تلصلا انثدح :يراخبلا مامإلا لاق ١-

 ريبج نب ديعس نع فرصم نب ةحلط نع سيردإ نع ةماسأ
 #« يلاوم انلعج لكلو ط :|نع هللا يضر سابع نبا نع
 ال نورجاهملا ناك *« مكناميأ تدقاع نيذلاو © ةثرو :لاق

 ةوخألل همحر يوذ نود يراصنألا رجاهملا ثري ةنيدملا اومدق

 تلزن الف .مهنيب ملسو هيلعهللا لص يبنلا ىخآ يتلا

 نيذلاو 8 لاق مث .,تخسن #« يلاوم انلعج لكلو ©
 بهذ دقو ةحيصنلاو ةدافرلاو رصنلا نم « مكناميأ تدقاع

 . 23)(هل ىصويو ثاريملا

 الو 1

 ١”5؟
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 . ()يريطلاو يقهيبلاو مكاحلاو دواد وبأو دوراجلا نبا هجرخأو

 نع كامس نع ناميلس انثدح :يسلايطلا دوادوبأ مامإلا لاق

 نيب ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ىخآ :لاق سابع نبا نع ةمركع

 ماحرألا اولوأو 8 تلزن ىتح ضعب نم مهضعب ثروو هباحصأ

 .27بسنلاب اوثراوتو كلذ اوكرتف * ضعبب ىلوأ مهضعب

 :داتسإلا نايب

 هقثو يوحنلا دوادوبأ يميتلا ذاعم نب مرق نباوه نايلس ١-

 ظفحلا ءيس :هنع رجح نبا ظفاحلا لاقو هريغ هفعضو دمحأ مامإلا

 .)هدج ىلإ هبسني نم مهنمو ةعباسلا ةقبطلا نم « عيشتي

 ةمركع نع هتياورو قودص وهو يلهذلا برح نبا وه كاس - ؟

 .(؟7هتمجرت يف ىضم امك ةبرطضم ةصاخ

 .'”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 هدانسإب يبسلايطلا دواد يبأ قيرط نم يناربطلا مامإلا هجرخأ دقو

 .(5)هلثم ركذو

 )١( مقر دقعلا ثاريم خسن باب .ضئارفلا باتك ءدواد يبأ ننس 5971 .

 .ريسفتلا باتك ,557/5"7؟ كردتسملا

 مقر ثيراوملا باب «دوراجلا نبال ىقتنملا 4017.

 هريغو فلاحتلاب ثراوتلا خسن باب ءاياصولا باتك ,«75؟/5-ىربكلا نئسلا

  5ةدقاعملا ةيآ خسن ىلع هب لدتسي ام باب «ءالولا باتك .

 .078/ه يربطلا ريسفت
 ءاسنلا ةروس دواد يبأ يسلايطلا دنسم بيترت يف دوبعملا ةحنم ةفإ ١9/5 مقر ١1961.

 ) )5بيذهتلا بيذب  7١1/5بيرقتلا 7517 مقر ١/ "159مقر 48١.

 )5( مقر ثيدحلا يف اذهب ىضم )0(.
 )©( بيذهتلا بيذهت 84/ 5١مقر 7717و 751 مقر 7946.

 ) )7يناربطلا مجعم  584/1١١مقر ١١1/58.

 * فيرس



 ,07©2حيحصلا لاجر هلاجر :يناربطلا دانسإ نع ىمئيهلا لاقو

 ملسم مامإلا امل جرخأ دق برح نب كامسو مرق نب نايلس نأل كلذو
 ملسم مامإلا جارخإ نأ انيب نأ ةمدقملا يف انل قبس دقو . هحيحص يف

 يقتني لب مهثيداحأ ححصي نأ ينعي ال ظفحلا ءوسو مهولاب اومهتا نمل

 .«29هيف اومهتا ام كرتيو هيف اومهتي ملام اهنم

 )١( دئاوزلا عمجم /78/1.

 ) )5.ةمدقملا نم (”7) ص رظنا

 د7 ”"#



 ضعب هفعض مرق نب ناميلس دانسإلا اذه يف نأ انل نيبت اذهمو

 نب كامس هيف نأ (ى «ظفحلا ءيم» :رجح نبا ظفاحلا هنع لاقو داقنلا

 نكلو «ةمركع نع انه هاور دقو بارطضا ةمركع نع هتياور يف .برح
 نب دمحأ انثدح لاق رخآ قيرط نم ناتسجسلا دواد وبأ مامإلا هجرخأ

 نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب ىلع ينثدح تباث نب دمحم

 ("2هوحن ركذو سابع نبا نع ةمركع

 دقاو نب نيسحلا نب يلع هيف نأ انل نيبتو هنايب مدقت دانسإلا اذهو

 نيقيرطلا نيذه نم ثيدحلا ءيجم نكل ؛ ,2'"2مهولاب مها دقو يزورملا

 نم ًاضيأ هئيج هعفري | ةاورلا ءالؤه نع بارطضالاو مهولا عفري

 يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا مامإلا اهجرخأ ةثلاث قيرط

 «9هوحن ركذو سابع نبا نع ةحلط
 بارطضالاو مهولا ءافتنا دعب ناسح ةثالثلا ديناسألا هذهف

 .هريغل ًاحيحص ثيدحلا حبصي ضعب عم اهضعب اهداضتعابو

 : ىنعملا نايب

 ءاج اذكه « تخسن 4 يلاوم انلعج لكلو 8 تلزن |لف» : هلوق

 ثراوتلا تخسن يِنلا يه ةيآلا هذه نأ يراخبلا مامإلا ةياور يف

 خسانلا نأ يسلايطلا دواد وبأ مامإلا اهجرخأ يتلا ةياورلا يفو .فلحلاب

 . 4 هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو # ىلاعت هلوق

 )١( مقر باب ,ضئارفلا باتك «دواد بأ ننس ١١ مقر ثيدح 7917١
 )( مقر ثيدحلا رظنا )1١7(.

 ) )9يربطلا ريسفت 517/60.
 .(7) مقر ثيدحلا يف مدقت امك نسح دانسإ اذهو
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 اولوأو »# ىلاعت هلوق وه خسانلا نأ ريرج نباركذ دقو
 نسحلاو ةمركعو ةداتقو سابع نبا ىلإ لوقلا اذه بسنو 3 ماحرألا

 . ةيآلا ريسفت يف ًاريخأ هدمتعا يذلا وهو يرصبلا

 يراخبلا ثيدحل هحرش يف ةريخألا ةياورلا رجح نبا ظفاحلا ركذو

 :لاق مث .ةداتق نع *« ماحرالا اولوأو ©وه خسانلا نأب لوقلا لقنو
 :لاق .دمتعملاوه اذهو كلذك ءاللعلا نم ةعامج نع ىتش قرط نمو
 ثري دقاعملا ناك ثيح لوألا :نيترم عقو خسنلا نوكي نأ لمتحيو

 اعيمج اوراصف بابلا ةيآ يهو * لكلو # تلزنف ةبصعلا نود هدحو
 بازحالا ةيآ كلذ خسن مث سابع نبا ثيدح لزنتي اذه ىلعو «نوثري

 ىلعو امهوحنو دافرالاو رصنلا دهاعملل ىقبو ةبصعلاب ثاريملا صخو

 مل نكل ًاضيأ هثيدح يف سابع نبا هل ضرعت دقو راثآلا ةيقب لزنتي اذه
 . ")هأ ملعأ هللاو هنم دب الو يناثلا خسانلا ركذي

 هلوق يف بيصنلاب دارملا نأ انريتعا اذإ نسح عمج اذهو لوقأ

 ىلاعت هلوق نأو ثاريملا نم مهبيصن وه# مهبيصن مهوتآف © : ىلاعت

 كارتشا خسن دق * هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو »

 «ثرإلاب ةثرولا صاصتخا تبثأو ثاريملا يف ةثرولا عم نيدقاعملا

 ةحيصنلاو ةدافرلاو رصنلاب ةيآلا يف بيصنلا رسف سابع نبا نكلو

 اولوأو © ىلاعت هلوق نأ ىري سابع نبا َّنأ انربتعا اذإف «ةيصولاو
 ةيآلا يف بيصنلاب دارملا نأ نيبي « ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا

 اتلكب خسنلا نوكيو زئاج اذهف ثرإلا سيلو فورعملاو ناسحإلا

 .؟19/4 يرابلا حتف )١(
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 هذه نيب ضراعت الف اذه ىلعو ىرخألل ةنيبم امهادحإ نأ ىلع نيتيآلا

 فلألاب «تدقاعو 4 مكناميا تدقاع نيذلاو # لاق مث) هلوق

 ةزمحو مصاع أرقو عفانوورمع يباو ريثك نباو رماع نبا ةءارق

 مهوتآف 0 هلوقب قلعتم «ةحيصنلاو ةدافرلاو رصنلا نم» هلوقو

 يف يربطلا اهركذو يراخبلا ةياور يف ةلمجلا هذه ركذت ملو * مهبيصن

 نيذلاو # اهيف ءاج ثيح يراخبلا دانسإب بيرك يبأ نع هتياور

 . )خلا رصنلا نم * مهبيصن مهوتآف مكناميأ تدقع

 )١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا 589/5 .

 يربطلا ريسفت (؟0) 017/0.
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -4

 نإ اهلهأ نم ًايكحو هلهأ نم ًامكح اوثعباف |مهيب قاقش متفخ نإو 9:
 . "0 /ءاسنلا)  ًاريبخ ًايلع ناك هللا نإ امهيب هللا قفوي احالصإ اديري

 ني ند

 )7١( (قاقش) :اهبنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 , 20(2لسافت

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو
 يذلا دسافت اذإ ةأرملاو لجرلا اذهف :ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع

 . ””اهلهأو هلهأ نم نيمكحلا ثعب ركذ مث . . .اهغيب

 . ””مدقت [ى نسح رثألا اذه دانسإو

 : ىنعملا نايب

 نيجوزلا نيب ثدح اذإو : ينعي * اههنيب قاقش متفخ نإو © هلوق

 .|هنيب دعابت ىلإ عازنلا اذه يدؤي نأ متفخف عازن

 . 7317 مقر باب عاسنلا ةروس ءريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 21(

 .ا/7/5 يربطلا ريسفت (؟)
 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 ا يي



 ريسفتلا باب نم اذهو ءدسافتلاب قاقشلا سابع نبا رسفو

 نم دحاو لك نأكف «ماصخلاو عازنلا وه قاقشلا نأل «مزاللاب

 نيب دسافتلا عوقو هنم مزليو ,هبحاص قش ريغ ًاقش ذخأي نيمصاختملا

 . نيمصاختملا

 نيمكحلا كلذب ينعي * |مهيب هللا قفوي ًاحالصإ اديري نإ » هلوقو
 : لاق سابع نبا نع ةحلط يأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك

 . 22باوصلاو قحلل هللا هقفوي حلصم لك كلذكو نامكحلا كلذو

 .(7مدقت [ك نسح هدانسإو

 .:,ى33/ه يربطلا ريسفت 1١

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (0)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام ٠-

 ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرست ال اونمآ نيذلا اهيأاي

 وأ ىضرم متنك نإو اولستغت ىتح ليبس ىرباع الإ ًابنج الو نولوقت
 ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاجوأ رفس ىلع

 اوفع ناك هللا نإ مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ًابيط ًاديعص اومميتف

 .(47/ءاسنلا) #* اروفغ

 ١- :|بنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق )١"(

 ؛ءاضفإلاو # نبب متلخد ىتاللا ظو # نهوسمت و # متسمل
 عامجلا 237 .

 ("؟) :|بنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق - ١

 . 227 عامجلا وه ساءللاو سيسملاو لوخدلا

 ةهفضإ ريمع نب ديبع نأ ةداتق نع رمعم نع قازرلادبع جرخأ 7

 .ثلاثلا بابلا ءءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 21(
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 ديعس لاق .ةسمالملا يف اوفلتخا حابر نب ءاطعو ريبج نب ديعسو
 جرخف «حاكنلا وه ريمع نب ديبع لاقو .ءزمغلاو سمللا وه ءاظعو

 أطخأ :لاقف اولاق امب هوربخأو هولأسف ؛كلذك مهو سابع نبا مهيلع
 . 27 ينكيو فعي هللا نكلو عاجلا وهو يبرعلا باصأو نايلوملا

 : دانسإلا نايب

 .(9) هتمحرت تمدقت تبث ةقث يدزألا دشار نب رمعم ١-

 ءًاضيأ هتمجرت تمدقت تبث ةقث يسودسلا هماعد نب ةداتقو - ؟١

 .(7ةداتق نم رمعمو رمعم نم قازرلادبع عامس نايب مدقتو

 .دانسإلا حيحص ثيدحلاف اذه ىلعو

 نع . . مصاع نع يروشلا نع يناعنصلا قازرلا دبع جرخأ - 5 00/5

 «لوخدلا : اهنع هللا ىضر سابع نبا لاق لاق ينزملا هللا دبع نب ركب
 ريغ «عامجلا اذه ءسمللاو ءثفرلاو «ةرشابملاو ,ءءاضفإلاو «يشغتلاو
 . ؟)ءاش امع ءاش امب ينكي ميرك يبح هللا نأ

 -: دانسإللا نايب

 تمدقت هيقف ظفاح ةقثوهو نايفس مامإلا وه يروثلا ١
 ,(0) هتمجرت

 ء«يرصبلا نمحر لا دبع وبأ لوحألا ناميلس نبا وه مصاعو - ”

 ديعس نب ىيحي مامإلا الإ هيف ملكتي مل ,ةعبارلا ةقبطلا نم «ةقثوهو

 )١١( مقر ثيدح ةلبقلا نم ءوضولا باب ؛ةالصلا باتك ؛قازرلادبع فنصم 65.

 مقر ثيدحلا رظنا (؟) )8(.
 ْ )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (9)
 . 1١857 مقر «مكبئابرو» باب قالطلا باتك ,قازرلا دبع فنصم (4)
 .(550) مقر ثيدحلا رظنا )0:
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 29 ةعامجلا هل

 «ليلج تبث ةقث «.يرصبلا هللا دبع وبأ ينزملا هللا دبع نب ركب “ 

 .29 ةعامجلا هل جرخأ «ةئامو تس ةنس تام .ةثلاثلا ةقبطلا نم

 8 0 . .٠ نايل مع ع0

2 * 

 (/ه) نايبظ يبأ نع سوباق نع يروثلا نع قازرلا دبع جرخأ  ه

 .(7ثرحلا لاق ؟ بيطأ ديعصلا يأ سابع نبا لئس : لاق

 -: دانسإلا نايب

 ")هتمحرت تمدقت هيقف ظفاح ةقث يروثلا كايفس
. 

 , (9ةسداسلا ةقبطلا نم نيل هيف « يبنح ا نايبظ يبأ نب سوباق

 ةقث وهو يفوكلا يبنجلا ثراحلا نب بدنج نب نيصح وه هوبأو

 . 9 ةيناثلا ةقبطلا نم

 ."”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم هدانسإ اذهو

 )١( بيرقتلا ١/ 784ظافحلا ةركذت ال مقر ١/١59 مقر 1١44.

 .35565 مقر ١507/١ فشاكلا 21١1 مقر ٠١5/١ بيرقتلا (؟)

 .889 مقر 484/١ الا مقر 7/5 بيذهتلا بيذبع ()

 .4814 مقر 731١/١. بيطأ ديعصلا يأ باب ؛ةراهطلا باتك ,قازرلا دبع فنصم (:4)

 .(817) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .(07) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .(67) مقر ثيدحلا رظنا (0)

 . 1014 مقر 7/9 /15 2507 مقر 7١5/8 بيذهتلا بيذهت (6)
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 دانسإلا نوكيف فعض هيفف نايبظ يبأ نب سوباق ادعام تاقث هلاجرو

 | -: ىنعملا نايب

 ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوق ديري ( متسمل) : ىلوألا ةياورلا يف هلوق
 فلخو يئاسكلاو ةزمح فلأ ريغب اهأرق دقو * ءاسنلا متسمال وأ 0

 .2") فلأب نوقابلا اهأرقو

 متقلط نإ مكيلع حانج ال ): ىلاعت هلوق ديري (نهوسق) هلوقو
 .(775/ةرقبلا»# نهوسمت مل ام ءاسنلا

 يف يتاللا مكبئابرو ]* ىلاعت هلوق ديري ( نمب متلخد يتاللا) هلوقو
 .(؟7/ءاسنلا»# نبب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح

 نم ءوضولا ضقن يف سابع نبا يأر راثآلا هذه نم انل نيبت دقو
 درجم سيلو عامجلا ةيآلا يف ةسمالملاب دارملا نأ نيب ثيح ءاسنلا ةسمالم

 .ةأرملا مسج سم

 نم ريرج نبا هجرخأ هنع هللا يضر لع نع يورم لوقلا اذهو
 | .2292هنع يبعشلا قيرط

 شمعألا انثدح عيكو انثدح لاق دمحأ مامإلا هجرخأ ام هديؤيو (/5)

 ىلص هللالوسر نأةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع تباث يبأ نب بيبح نع
 لاق .ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ جرخ مث هئاسن ضعب لبق ملسو هيلع هللا

 .20( تكحضف ) لاق ؟ تنأ الإ يه نم : امل تلق : ةورع

 )١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا 5/56٠ .

 ) )5يربطلا ريسفت 0/١١.

 ) )9دمحأ دنسم 5/57١.
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 . )2١ حيحص دانسإ اذهو

 ناخيشلا هجرخأ ام ءوضولا ضقني ال ةأرملا سمل نأ ىلع لدي ام

 : ابنع هللا يضر ةشئاع نع نمحر لا دبع نب ةملس يبأ ثيدح نم

 )١١( دانسإلا اذه نايبو :-

-١ 

- 

 ةركذت 2771/7 بيرقتلا  دباع ظفاح ةقث وهو يساؤرلا حارجلا نبا وه عيكو

 ظافحلا ١/05”".

 ةركذت 2771/١ بيرقتلا - ظفاح ةقث وهو يدسألا نارهم نب نايلس وه شمعألاو

 ١6١/١. ظافحلا

 ١77/1١١. 80/9”27 بيذهتلا ضعب نم مهضعب ءالؤه عمس دقو

 بيرقتلا - سيلدتلاو لاسرإلا ريثك ناكو ليلج هيقف ةقث تباث يبأ نب بيبحو

 . ١/١8

 نارقلا ةءارقو ةدابعلا ةرثكب رهتشا روهشم هيقف ةقث وهو ماوعلا نب ري ميزْلا نبا وه ةورعو

 77/1١. ظافحلا ةركذت ,.194/5 بيرقتلا  ةريسلاب ًاملاع ًاتبث ًاظفاح ناكو

 نم عمسي مل تباث يبأ نب بيبح نأب ثيدحلا اذه ءاملعلا ضعب فّعض دقو

 الإ بيبح انثدح ام : لاق هنأ يدرك كايفس نع ىور امن اوجتحاو «ريبزلا نب ةورع

 : ينعي : لاق مث ثيدحلا اذه هدانسإ دعب يناتسجسلا دوادوب أ هركذ «ينزملا ةورع نع

 نع تايزلا ةزمح ىور دقو : دوادوبأ ل لاق مث .ءيشب ريبزلا نب ب ةورع نع مهثدحب م

 ةراهطلا باتك) دواد نبأ ننس - ًاحيحص ًاثيدح ةشئاع نع ريبزلا : نب ةورع نع بيبح

 .(15 مقر ةلبقلا نم ءوضولا باب

 يف يذمرتلا هجرخأ ام وه ريبزلا نب ةورع نع هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا اذهو

 ةزمح نع ماشه نب ةيواعم انثدح بيرك وبأ انثدح : لاق هننس نم تاوعدلا باتك

 هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع ةورع نع تباث يبأ نب بيبح نع تايزلا

 نبا هركذ ثيدحلا » يندب يف ينفاعو يدسج يف ينفاع مهللا : لوقي ملسو هيلع

 . ١١5/١ يقنلا رهوجلا - « يقهيبلا ننس ىلع هقيلعت يف يناكرتلا

 .ريبزلا نب ةورع نم تباث يبأ نب بيبح عامس توبث اذه نم نييتف

 عامس توبث يفني ال « ينزملا ةورع نع الإ بيبح انثدح ام» يروثلا نايفس لوقو

 هعامس انل نيبت دقو ,هريغ كلذب ثدح نوكي نأ لامتحال ريبزلا نب ةورع نع بيبح

 .هنم

 ينطق رادلاو ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 .دانسإلا اذهب شمعألا نع عيكو نع مهلك

 ا



 هتلبق يف يالجرو ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر يدي نيب مانأ تنك »

 لا حيباصم اهيف سيل ذئموي

 ًارهاط ًابارت اودصقاف ىنعي « ابيط اديعص اومميتف » : هلوق

 ,ءاملا نم الدب بارتلا كلذ نم ىنعي « مكيديأو مكهوجوب اوحسماف.»

 سابع نبا نأ تابلا اذه ثيداحأ نم سماخلا ثيدحلا يف ءاجو

 .ثرحلا : لاقف ؟ بيطأ ديعصلا يأ : لكس

 . ًاريثك ءاملا هيلع رمي ثيح ةدكؤم هتراهط ثرحلا نأل كلذ لعلو

 دمحأ دنسم) دانسإلا اذهب شمعألا نع ئرخأ ديناسأب ًاضيأ ينطق رادلا هجرخأو
 ءيذمرتلا ننس 117/4 ثيدح .79 باب ةراهطلا باتك ءدواد يبأ ننس 5
 38 باب ؛ةراهطلا باتك ,ةجام نبا نئس :,85 ثيدح 77 باب ,ةراهطلا باتك
 00١( ثيدح

 ش .تباث يبأ نب بيبح ىلع رودت اهلك قرطلا هذهف
 نع ريبزلا نب ةورع نع قرط ةدع نم ثيدحلا اذه ينطق رادلا جرخأ نكلو

 - ١0/١ طق رادلا نئس  تباث يبأ نب بيبح اهيف سيلو اهنع هللا يضر ةشئاع

 "77 امح هللا يضر ةشئاخ نع ءاطع قيرط نم رازبلا هجرخأ ايك ٠
 ظفاحلا قرطلا هذه ضعب لاجر قثو دقو 1/1/١. ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيارلا بصن
 .رجح نبا ظفاحلاو يعليزلا
 . 40 45/١ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا ءالد + 1١/١ ةيارلا»بصن

 .85"7 ثيدح 7١ باب ةالصلا باتك :يراخبلا حيحص )١(

 . 777 ثيدح 0١ باب ةالصلا باتك .ملسم حيحص

-,544- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام- ١

 نإف مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ونمآ نيذلا اهيأاي ©

 مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت
 .(09/ءاسنلا)# اليوأت نسحأو ريخ كلذ رخآلا

 كنت

 (119 نب جاجح انربخأ لضفلا نب ةقدص انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 نبأ نع ريبج نب ديعس نع ملسم نب ىلعي نع حيرج نبا نع دمحم
 رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ # : اههنع هللا ىضر سابع

 ذإ ىدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع يف تلزن » : لاق « مكنم
 .200( ةيرس يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هثعب

 دمحأو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دوراجلا نباو ملسم هجرخأو

 . ''2يربطلاو

  )1١مقر ثيدح .ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص +208 .

 )١( مقر ثيدح م باب ةرامؤلا باتك ءملسم حيحص ١7 .

 مقر ءارمألا ةعاط باب .دوراخلا نبال ىقتنملا ٠*1 ٠١ .

 مقر ةعاطلا يف باب .داهجلا باتك «دواد يبأ ننس 55715 . 9

 158486 د



 -: ىنعملا نايب

 يردخلا ديعس يبأ نع ًالماك ةصقلا هذه ربخ دمحأ مامإلا جرخأ
 انأ ثعب ىلع ْزَّزَجم نب ةمقلع ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ثعب : لاق
 نم ةفئاطل نذأف قيرطلا ضعبب انك وأ انتازغ سأر ىلإ انيهتنا ىتح مهيف

 نم ناكو يمهسلا سيق نب ةفاذح نب هللا دبع مهيلع ٌرمأو شيجلا
 هعم عجر نمم تنكو - احازم ينعي - ةباعد هيف تناكو ردب باحصأ

 ًاعينص اهيلع اوعنصيل ًاران موقلا دقوأو : لاق ,قيرطلا ضعبب انلزنف
 ؟ ةعاطلاو عمسلا مكيلع يل سيلأ : محل لاقف : لاق اولطصي وأ محل

 راثلا هذه يف متبثاوت ال يتعاطو يقحب مكيلع مزعأ : لاق ءىلب : اولاق

 مكسفنأ اوسبحا : لاق نوبثاو مهنأ نظ اذإ ىتح اوزجحتف سان ماقف

 نأ دعب ملسو هيلع هللا لص يبنلل كلذ اوركذف مكعم كحضأ تنك امنإف

 الف ةيصعمب مهنم مكرمأ نم » : ملسو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءاومدق
22 

 يف متعزانت نإف © ىلاعت هلوق يف وه ةصقلا هذه ةيآلا نم دهاشلاو

 مهدئاق عم اوفلتخا امل موقلا ءالؤهف «* لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش
 ةيآلا هذه يف ىلاعت نيبف رخآلا ضعبلا هتعاط يف ددرتو مهضعب هعاطأ

 هللا ىلإ عوجرلاف .هلوسرو هللا ىلإ عوجرلا وه عزانتلا دنع بجاولا نأ

 وه ملسو هيلعهللا لصدللا لوسر ىلإ عوجرلاو هباتك ىلإ عوجرلا وه

 . 15 4/8/ «مكنم رمألا يلوأوإ ىلاعت هلوق باب .ةعيبلا باتك , يئاسنلا ننس
 .(6١7/ه ىذوحالا ةفحت) 7 مقر باب .داهجلا باتك ,.يذمرتلا نئس

 . :8//97 يربطلا ريسفت
 .ا// ١ دمحأ دسم
 . 717/1 دمحأ مامإلا دنسم )١(

 -5غ5ه-



 . هتافو دعب هننس ىلإ مث هتايح لاح هيلإ عوجرلا

 ةعاط نأ ثيدحلا اذه يف ملسو هيلعدهللا لصلوسرلا نيب دقو

 زوجت الف هلوسرو هللا ةعاط فلاخي ايف امأف ,«فورعملا يف ىه امنإ ةالولا

 . مهتعاط

 -,؟5810/-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١7

 ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نولتاقت ال مكل امو

 اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر نولوقي نيذلا نادلولاو

 17١( / ءاسنلا)# ًاريصن كندل نم انل لعجاو ًايلو كندل نم انل لعجاو

 دع د د

 نع نايفس انثدح دمحم نب هللا دبع ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق 262150

 نم يمأو انأ تنك » : لاق سابع نبا تعمس لاق هللا ديبع

 .20( نيفعضتسملا

 نب دامح انثدح برح نب ناميلس انثدح : يراخبلا مامإلا لاقو 264175)

 نيفعضتسملا الإ # الت سابع نبا نأ ةكيلم يبأ نبا نع بويأ نب ديز

 رذع نمم يمأو انأ تنك » : لاقف * نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم

 , 290( هللا

 .عءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص )01(

 . 4088 مقر ثيدح ءاسنلا ةروس «ءريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص (؟)

-558- 



 -: ىنعملا نايب
 نم همأو وه ناك هنأ نيثيدحلا نيذه يف سابع نب ءاركذ

 ةرجهلا نمو مهنيد راهظإ نم رافكلا مهعنم نيذلا ةكم يف نيفعضتسملا

 نس غلبي مل ثيح نادلولا نم ةكم حتف لبق ناك دقو «ةنيدملا ىلإ

 . فيلكتلا

 ةرجهلا نع فلختلا يف ىنعي « هللا رذع نمت ىمأو انا تنك » هلوقو

 يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ » ىلاعت هلوق كلذب دصقيو ةنيدملا ىلإ
 نكت ملأ اولاق ضرألا ين نيفعضتسم انك اولاق متنك ميف اولاق مهسفنأ

 تءاسمو منهج مهاوأم كئلوأف اهيف اورجاهتف ةعساو نا ضنا

 نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ .
 اع لا اكو مهدع وفمي ذأ هلل يسع كلو كبس نودتي الو ةبح

 .(49 /91  ءاسنلا) *« ًاروفغ
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مهل ليق نيذلا ىلإ رت ملأ ©

 وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخي مهنم قيرف اذإ لاتقلا مهيلع بتك املف

 بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول لاتقلا انيلع تبتك مل انبر اولاقو ةيشخ دشأ
 #« اايتف نوملظت الو ىقتا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق
 . (ا/لال/ ءاسنلا)

 قيقش نب نسحلا نب يلع نب دمحم انربخأ : يئاسنلا مامإلا لاق )2624 

 هللا ى يبنلا اوتأ هل اباحصأو فوع نب نمحرلا دبع نأ ١ سابع نبا نع

 |لف نوكرشم نحنو زع يف انك انإ هللا لوسر اي.اولاقف ةكمب ملسو هيلع
 هللا انلوح الف ءاولتاقت الف وفعلاب ترمأ ىنإ : لاقف ! ةلذأ انرص انمآ

 نيذلا ىلإ رت ملأ # لجو زع هللا لزنأف اوفكف لاتقلاب انرمأ ةنيدملا ىلإ
 200 (ةيآلا) « ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مهل ليق

 )١( داهجلا باتك يئاسنلا نئنس 7/7.

 -2٠١ه6؟!-ه



 -: دائسإلا نايب

 ةقث يزورملا رانيد نب قيقش نب نسحلا نب ىلع نب دمحم - ١

 «نيتئامو نيسمحخ ةنس تام « ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم «ثيدح بحاص

 .0©2 يئاسنلاو يذمرتلا هل جرخأ

 ةقث يزورملا نمحر لا دبع وبأ قيقش نب نسحلا نب يلع هوبأو - ”

 لبق ليقو نيتئامو ةرشع سمخ ةنس تام ةرشاعلا رابك نم .ظفاح

 .20ةعامجلا هل جرخأ «كلذ

 .©0هتمجرت تمدقت ةقث يزورملا دقاو نب نيسحلاو - “

 .«*7هتمحرت تمدقت تبث ةقث رانيد نب ورمعو - 5

 ٠ - هتمحر ت تمدقت تبث ةقث ةمركعو 220.

 .2"ضعب نم مهضعب عمس دق تاقث لاجر ءالؤهف

 . حيحص ثيدحلا دانسإف اذه ىلعو

 نب نيسحلا قيرط نم مهلك يقهيبلاو يربطلاو مكاحلا هجرخأو

 . "7يبهذلا هقفاوو هاجرخي مو يراخبلا طرش ىلع عيحص

 .07"7/ةصالخلا 05١, مقر ١97/7 بيرقتلا )١(
 .756 مقر "ال٠ ١/ ظافحلا ةركذت ١١"2, مقر ”5/7 بيرقتلا (5)

 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 )٠١(. مقر ثيدحلا رظنا (:)
 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .15 مقر 58/8 251417 مقر ال" /” هالو مقر 7891/94 بيذهتلا بيذمت ()

 .داهجلا باتك 55/7 .ريسفتلا باتك ”٠7/7 كردتسملا (0)

 .لاتقلاب نذإلا أدتبم باب ,ريسلا باتك ١1١/9., ىقهيبلا ننس

 . 7 يربطلا ريسفت

561١ 



 - ىنعملا نايب

 ليق نيذلا ىلإ رت ملا ## ىلاعت هلوق نأ ةياورلا هذه.نم مهفي يذلا

 هللا لص يبنلا باحصأ نم ةعامج يف لزن دق ةيآلا « مكيديأ اوفك مه

 هب مهل نذأي نأ هنم اوبلطف داهجلا ضرفي نأ لبق هب اونمآ ملنسو هيلع

 فعض مهيلع ضرف ا|ملف لاتقلا نع فكلاب اورمأف مهسفنأ نع اوعفديل

 .لاتقلا نع اوفكو مهضعب

 دبع مهو لاتقلاب نذإلا اوبلط نيذلا نأ ةياورلا هذه رهاظو

 اذهو .هب اورمأ امدعب هنع اوفك نيذلا مه هباحصأو فوع نب نمحرلا

 ىلإ قباستلا نم مهنع رهتشا امو ةباحصلا ءالؤه ةليضف عم ىفانتي
 فلختي مل هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبعو هللا ليبس يف داهجلا

 ةياورلا هذه فعض اذهملو ,ملسو هيلعهللا لص يبنلا اهازغ ةوزغ نع

 طرش ىلع سيل نم اهدانسإ يف نإ : يمساقلا لاقف مهضعب

 امهم ةياورلا هذه نالطبب مزجأ يننإ : هدبع دمحم لاقو )١( حيحصلا
 اومر امم نمحر لا دبعو دعسك نيلوألا نيقباسلا ءىربأ يننأل اهدنس ناك

 ,(590هب

 مكاحلا نيمامإلا نم ةياورلا هذه حيحصت قبس دقو : لوقأ

 زوجي الف .مهمجارت يف اهدانسإ لاجر رجح نبا مامإلا قثو امك يبهذلاو

 ىلإ راصي لب « حيحص دانسإب تيور دقو ءاهفيعضت وأ ةياورلا هذه در

 امو ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر باحصأ ةمارك عم بسانتي امب اهليوأت

 .نيتم ناميإو ميلس داقتعا نم مهنع فرع

-586:95- 



 لاتقلا نع اوفك مهنوك نم مزلي ال هنإ اهليوأت يف لاقي نأ نكميو
 اوفك نيذلا امثإو .فوع نب نمحرلا دبع مهنم نوكي نأ هب اورمأ امدعب
 نم عجر وأ ةرجهلا نع سعاقت نمت هباحصأ ضعب مه لاتقلا نع

 تحرص ةيآلاو ,عرش امدعب داهجلا نم افوخ اهيلإ رجاه امدعب ةنيدملا

 .هوبلط نيذلا ضعب مه لاتقلا نع اوفك نيذلا نأب

 أطخ وهف اهدانسإ يف ثحب ريغ نم تاياورلا در يف عرستلا امأ

 ةياورلا دانسإ ثحبن نأ انيلع بجاولاف « ,حيحصلا جينملل فلاختو

 ًالوبقم ناك نإو اهيف ثحبلا ىلإ ةجاح الو اهانددر ادودرم ناك نإف الوأ

 ةتباثلا لوصألا عم ضراعتي ال لكشب اهريسفت انلواحو اهانلبق
 لثم نع ةباحصلا ءالضف ةهازن ةررقملا لوصألا نم ناك املو ,ةروهشملا

 ًاريسفت اهرسفن نأ انيلع بجاولا نم ناك ةياورلا هذه رهاظ هنمضتي ام
 . مهنع هللأ ي ىضر ةباحصلا ءالؤه ةمارك سمي ال

 55ه" "-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام 4 ١

 اودبم نأ نوديرتأ اوبسك امب مهسكرأ هللاو نيتئف نيقفانملا يف مكل (ف »©

 .(8/ ءاسنلا)# اليبس هل دجت نلف هللا للضي نمو هللا لضأ نم

3 

 : ةقف .مهددب : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 81

 , 2(2)ةعامج

 يف سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .؟92مهدر : لاق 4 مهسكرأ هللاو 9 ىلاعت هلوق

 . "2مهعقوأ : لوقي

 6 مقر باب ءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )1(

 .140/0 يربطلا ريسفت (؟)

-56054- 



 : ىنعملا نايب

 ءيشلا در وه  ءارلا حتفب ةغللا يف سكّرلا « مهسكرأ ط هلوق

 . ">هرخآ ىلع هلوأ بلقو ابولقم

 :تلصلا يبأ نب ةيمأ لوق هنمو درلا ساكرإلاو :ريرج نبا لاقو

 اروزلاو كف الا اولاقو ةصع اوناك مهنا رانلا ميمح يفاوسكرأف

 يف كرشلا لهأ ماكحأ ىلإ مهدر هللاو كلذب ينعي : ةيآلا ىنعم يف لاقو

 . ؟2مهيرارذ يبسو مهئامد ةحابإ

 هلوق امأ ةغللا يف ساكرإلا ىنعل بسانم «مهدر» سابع نبأ لوقف

 مهدر ىلع مزلي يأ مزاللاب ريسفتلا نم وهف (مهعقوأ» هلوقو (مهددبو»

 . كالهلا يف مهعاقيإو مهديدبت كرشلا لهأ ماكحأ ىلإ

 فئاوط ىلع مكحلا يف نونمؤملا فلتخا منيح ةيآلا هذه تلزن دقو

 ,نيقفانملا لامعأ مهلامعأو رهاظلا يف نوملسم مهنأ رابتعاب نيقفانملا نم
 يف نونمؤملا فلتخاف دحأ ةوزغ نع اوفلخت نيذلا نيقفانملا ءالؤه نمو

 تباث نب ديز ثيدح نم ناخيشلا جرخأ اك مهتلماعمو مهيلع مكحلا
 دحأ ةوزغ ىلإ ملسو هيلع هللا لص يبنلا جرخ امل» :لاق هنع هللا يضر

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ناكو هعم جرصخ نمت سان عجر
 مكل امف #© تلزنف .مهلتاقن ال : ةقرفو .مهلتاقن :لوقت ةقرف :نيتقرف

 يفنت ةبيط اهنإ» :لاقو « اوبسك امب مهسكرأ هللاو نيتثف نيقفانملا يف

 . ”7(ةضفلا ثبخ رانلا يفنت اك بونذلا

 .«سكر ةدام» طيحملا سوماقلاو بغارلا تادرفم )١(

 6*8 مقر ثيدح ١ا/ مقر باب يزاغملا باتك , يراخبلا حيحص )2
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 مكحف مهيلع مكحلا يف نوملسملا فلتخا ىرخأ فئاوط كانهو

 لوزنو مهرابخأ اهيف تركذ ةلوطم ثيداحأ مهيف تدرو دقو «نونمؤم

 اهضعب جرخأو يربطلا ريرج نبا مامإلا اهجرخأ دقو 2 مهيف ؛ ةيآلا

 . "0دمحأ مامإلا

 دق نيقفانملا نأش يف نوملكتملا نونمؤملا اهبأ مكلاب مف : ىنعملاو

 نيدلا يف انناوخإ لوقت ةقرف نيتقرف متقرتفاف مهيلع مكحلا يف متفلتخا

 كرشلا لهأ اورهاظو مهنيد نع اودترا دق لوقت ةقرفو مهلتاقن فيكف

 مهئامد ةحابإ يف كرشلا لهأ ماكحأ ىلإ مهدر دق هناحبس هللاو ؟انيلع

 . مالسإلا نع اودترا ثيح مهسفنأ يف هولمع ام ببسب مهيرارذ يبسو

 )١( يربطلا ريسفت. ١947/0 ١95 دمحأ مامإلا دنسم ١/؟197.

 -15هك د



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام 56

 مهنم اوذختت الو مهوّمتدجو ثيح مهولتقاو مهوذخف اولوت نإف 0

 وأ قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلإ نولصي نيذلا الإ اريصن الو ًايلو

 * مهموق اولتاقي وأ مكولتاقي نأ مهرودص ترصح مكؤاج

 4١٠(. - 864 /ءاسنلا)

 (65) (ترصح) : سابع نبا نع ركذيو : يراخبلا مامإلا لاق

 لدت يتلا ضيرمتلا ةغيصب يراخبلا مامإلا هجرخأ اذكه ''”تقاض

 متاح يبأ نبا هلصو :رجح نبا ظفاحلا لاقو .هدنع هتحص مدع ىلع

 ترصح 8# ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم
 .592(2تقاض :لاق # مهرودص

 ١ باب ءاسنلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 2ع(

 . 7577/48 يرابلا حتف مف

 هال



 : ىنعملا نايب

 حيحصلا قيرطلا نع اولوت اذإ نيقفانملا لتقب العو لج هللا رمأ امل

 كرت نم لوألا :نيقيرف ءالؤه نم ىنثتسا نيرفاكلل مهءالو اورهظأو

 .رافكلا نم هموق لاتقو نينمؤملا لاتق نم اجرحت ملسلا يف
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 هيلع هللا بضغو اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو
 .(97/ءاسنلا) * اميظع اباذع هل دعأو هنعلو

 ١- ريرج انثدح ةبيش يبأ نب نامثع ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق )87(

 نع مكحلا ينئدح لاق وأ  ريبج نب ديعس ينئدح روصنم نع
 سابع نبا لس :لاق ىزبا نب نمحرلادبع ينرمأ» : لاق ريبج نب ديعس

 هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو ا ؟امهرمأ ام نيتيآلا نيتاه نع #

 يتلا تلزنأ امل» :لاقف سابع نبا تلأسف # ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو
 هللا مرح يتلا سفنلا انلتق دقف .ةكم لهأ وكرشم لاق ناقرفلا يف

 نم الإ »© هللا لزنأف ,شحاوفلا انيتأ دقو ءرخآ ًاهإ هللا عم انوعدو
 فرع اذإ لجرلا ءاسنلا يف ىتلا امأو كتئلوأل هذهف .ةيآلا # نمآو بات

 الإ :لاقف دهاجمل هتركذف ,«منهج هؤازجف لتق مث هعئارشو مالسإلا

 مدن نم .

 ١ نب ديعس لأس هنأ ةزب نب مساقلا نع ناخيشلا جرصخأو )84(

 هيلع تأرقف :لاق ؟ةبوت نم ًادمعتم ًانمؤم لتق نمل له :ريبج
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65) 

 مك

 هقف)

 اهتأرق :ديعس لاقف «4 قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو

 يتلا ةيندم ةيآ اهتخسن ةيكم هذه :لاقف يلع اهتأرق امك سابع نبا ىلع
 . ءاسنلا ةروس يف

 فلتخا :لاق ريبج نب ديعس نع ًاضيأ ناخيشلا جرصخأو 55 ٠

 4 مدهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو إف ةيآلا هذه يف ةفوكلا لهأ
 مو لزن ام رخآ تلزنأ دقل :لاقف اهنع هتلأسف سابع نبا ىلإ تلحرف

 سابع نبا تلأس لاق ريبج نب ديعس قيرط نم يراخبللو -

 لاقف « منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو إل ىلاعت هلوق نع
 *« رخآ اهإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو # ىلاعت هلوق نعو هل ةبوت ال

 . ةيلهاجلا يف هذه تناك :لاقف 4 نمآو بات نم الإ ط هلوق ىلإ

 نب نمحر لادبع ينرمأ : لاق ريبج نب ديعس قيرط نم ملسملو -

 ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو إ» نيتيآلا نيتاه نع سابع نبا لأسأ نأ ىزبا

 هذه نعو .ءيش اهخسني مل :لاقف هتلأسف * اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف

 يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال.نيذلاو © :ةيآلا

 . 2)كرشلا لهأ يف تلزن : لاق * قحلاب الإ هللا مرح

 مكاحلاو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأو

 . "”يربطلاو يقهيبلاو

 باتكو 26 مقر ثيدح 594 باب «ءراصنألا بقانم باتك . يراخبلا حيحص )١(

 241774 . 41/57 4757 مقر ثيداحالا "و ؟ مقر باب ناقزفلا ةروس ريسفتلا

 م

 7١. ىلإ 5 مقر ثيداحألا «.ريسفتلا باتك ءملسم حيحص

 - يبأ ننس «مدلا ميظعت باب 80-86 /1 يئاسسنلا ننس «784 4740/١ دمحأ دنسم (5)

 -؟"6-



 : ىنعملا نايب

 لتق نميف تلزن يتلا تايآلا تاياورلا هذه يف سابع نبا ربكذ

 ًانمؤم لتقي نمو ع ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوق ركذف ًادمعتم ًانمؤم
 ناقرفلا ةروس يف ىلاعت هلوقو * اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم

 هللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو »
 موي باذعلا هل فعاضي ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ
 كئلوأف ًاحاص المع لمعو نمآو بات نم الإ اناهم هيف دلخيو ةمايقلا
 00٠١(. -78) « ًاريحر ًاروفغ هللا ناكو تانسح مهتائيس هللا لدبي

 نأ ىري امهنع هللا يضر سابع نبا نأ تاياورلا هذه نم مهفيو
 هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو ا ناقرفلا ةروس يف ىلاعت هلوق
 مهو اولتق اذإ كرشلا لهأ ين تلزن « بات نم الإ هلوق ىلا - قحلاب الإ
 ةروس يف ىلاعت هلوق نإو مهيلع بوتي هللا نإف اوملسأ مث 5 نوكرشم

 يذلا ملسملا يف « منهج هؤازجف ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو إف ء ءاسنلا
 ىدخإ يف نكلو هل ةبوت الف ًادمع لتقي مث مالسإلا عئارش فرع

 ةيكم ةيآ كلت» :ناقرفلا ةيآ نع سابع نبا لاق ةقباسلا تاياورلا
 ىف نيتيآلا لعجت ةياورلا هذهف «ءاسنلا ةروس يف يتلا ةيندم ةيآ اهتخسن
 كرشملا يف ناقرفلا ةيآ لعجت ىرخألا تاياورلا |نيب ًادمع لتقي ملسما
 . ًادمع لتقي ملسملا يف ءاسنلا ةيآو ملسي مث هرفك لاح لتقي

 .17/ل5 ,45ا/4 .1451/“ مقر نمؤملا لتق ميظعت باب .نتفلا باتك «دواد
 نئس )١11/4((. لتقلا ميرحت لصأ باب تايانجلا باتك .يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 باتك 7/”*٠: كردتسملا .,059 مقر .ءاسنلا ةروس ءريسفتلا باتك .يذمرتلا

 .ناقرفلا ةروس ءريسفتلا

 . 5١9/65 يربطلا ريسفت
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 هذه يفام لصاحو» :كلذ نايب يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 كلذلف دحاو لحم يف نيتيآلا لعجي ةرات ناك سابع نبا نأ تاياورلا

 هيمالك نيب عمجلا نكميو .ًافلتخم |مهلحم لعجي ةراتو امهادحإ خسنب مزجي

 ءادعتم لاتقل نمؤما ةرشابم اهنم صحخ ناقرفلا يف يتلا مومع نأب

 لمح نم ىلوأ اذهو «صيصختلا ىلع خسنلا نوقلطي فلسلا نم ريثكو

 . 20(هنع

 وه أدمعتم لتق نميف سابع نبا يأر انل نيبت تاياورلا هذه نمو

 لدي ام هريسفت يف ىبطرقلا ركذ دقو هل ةبوت ال هنأو منهج يف دلاخ هنأ

 نوراه نب ديزي هاور ايف كلذو ةبوت هل نأ ىري سابع نبا نأ ىلع

 لجر ءاج : لاق ةديبع نب دعس نع يعجشألا كلام وب أ ان :ريخخأ : لاق

 رانلا الإ ءال :لاق ؟ةبوت ًادمعتم ًانمؤم لتق نملأ :لاقف سابع نبا ىلإ

 ةبوت لتق نمل نأ انيتفت تنك اذكهأ : : هؤاسلج هل لاق بهذ ([لف لاق

 ءًانمؤم الجر لتقي نأ ديري ًابضغم ًالجر هبسحأل نإ :لاق ؟ةلوبقم

 ,207كلذك هودجوف هرثأ يف اوثعبف : لاق

 . ساحنلاو ديمح نب دبع ىلإ هبسنو روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو

 نبا نع كاحضلا قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو : يطويسلا لاق
 سيلو نمؤملل ينعي «هازاج نإ منهج هؤازج :لوقي ناك هنأ سابع

 .بقاع ءاش نإو نمؤملا نع افع ءاش نإف رفاكلل

 نبا نع دوجنلا يبأ نب مصاع قيرط نم رذنملا نبا جرخأو :لاق

 )١( يرابلا حتف. 145/4 .'

 ) )5نآرقلا ماكحأل عماجلا 0/”.
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 نإو هبذع ءاش نإ هؤازج يه :لاق # منهج هؤازجف 9 هلوق يف سابع
 ,20هل رفغ ءاش

 هل. لتاقلا نأ ىري سابع نبا نأ انل نيبتي ةريخألا راثآلا هذه نمف
 لئاسلا لاح نم فرع اذإ هل ةبوتال هنأب نايحألا ضعب يتفي امنإو ةبوت
 كلذ دعب بوتي لقق اذإ هنأ ىلع ءانب لتقلا ةميرج ىلع مدقي نأ ديري هنأ

 ريكذتلاو ظعولا باب نم باوجلا ين هيلع ظلغي نأ سابع نبا دارأف
 ىلوألا تاياورلا نأ كش الو .هاري يذلا مكحلاب ىوتفلا باب نم ال
 لمحت دق نكلو تاياورلا هذه نم حصأ امهريغو ناخيشلا اهجرخأ يتلا

 عدر يف غلبأ نوكيل ةيآلا رهاظب كسمتلا دصق هنأ ىلع ىلوألا تاياورلا
 ام كلذ ىلع لدي امتو .ءاعنشلا ةميرجلا هذه لثم باكترا نع نيمرجملا

 نبا نع دعجلا نب ؛ لاس ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ مامإلا ةياور يف ءاج
 ركذ مث . .ًادمعتم الجر لتق الجر تيأرأ :لاقف هاتأ الجر نأ سابع
 بات نإ تيأرأ :لاق نأ ىلإ تاياورلا يف مدقت اموحن ىلع ةياورلا

 تعمس دقو ةبوتلاب هل ىنأو :لاق .ىدتها مث ًاحلاص لمعو نمآو
 اجر لتق لجر همأ هتلكث :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هسأر اذخاو هراسيب وأ هنيميب هلتاق اذخآ ةمايقلا موي ءيجي أدمعتم

 براي :لوقي شرعلا لبق يف امد هجادوأ بخشت - هلامشب وأ - هنيميب

 . ؟29ينلتق ميف كدبع لس

 عدرلا دارأ هنأ ىلع ليلد باوجلا اذهب باجأ سابع نبا نوكف

 عنمي ال ةمايقلا موي هلتاقب لوتقملا قلعت نإف الإو مكحلا نايب ال رجزلاو
 ةبوتلا هوحمت ال لتاقلل قح هب قلعتي لتقلا نأل لتاقلا ةبوت لوبق نم

 )١( روثنملا ردلا 5//١98-191.

 دمحأ دنسم (؟5)  56١/١ص مدلا ميظعت باب ,يئاسنلا ننس 80/17
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 ةمذ يف ىقبت اهنإف نييمدآلا قوقح امأ هلل ًاقح ناك ام ةبوتلا وحمت اهنِإو

 فذقلاك هريغو لتقلا كلذ يف ءاوسو .هيلع ىنجملا افع اذإ الإ يناجلا

 : ةقرسلاو

 هلوقل هيلع هللا بات بات اذإ لتاقلا نأ ءاملعلا روهمج هيلع نيذلاو

 # ءاش نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نا رفغي ال هللا نا ا ىلاعت

 المع لمعو نمآو بات نم الإ  ىلاعت هلوقلو ,كرشلا نود لتقلاو

 ىلع لومحم وهف # ًادمعتم انمؤم لتقي نمو إ>. ىلاعت هلوق امأ 4 ًاحلاص
 اذه هب هللا رفكي ام حلاصلا لمعلا نم هل سيلو بتي ملو تام نم

 دارملا امثإو رافكلا ديلختك اهيف دلخي الو رانلاب بذعي هنإف «بنذلا

 . ©2ليوطلا ثكملا انه دولخلاب

 .777/64 نآرقلا ماكحأل عماجلا «ها/١/1 ريثك نبا ريسفت 06 يربطلا ريسفت (1)
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - ١

 ىقلأ نمل اولوقت الو اونيبتف هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي

 مئاغم هللا دنعف ايندلا ةايحلا ضرع نوغتبت ًائمؤم تسل مالسلا مكيلإ
 امب ناك هللا نأ اونيبتف مكيلع هللا نمف لبق نم متنك كلذك ةريثك

 .(44 /ءاسنلا) * اريبخ نولمعت

 دن

 ظ (88) نع نايفس انثدح هللادبع نب يلع ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 ظ ىقلأ نمل اولوقت الو © اهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع نع ورمع
 ظ ةمينغ يف لجر ناك : سابع نبا لاق لاق 4 ًانمؤم تسل مالسلا مكيلإ
 لزنأف هتمينغ اوذحخأو هولتقف مكيلع مالسلا :لاقف نوملسملا هقحلف هل

 :لاق «ةمينغلا كلت * ايندلا ةايحلا ضرع إل هلوق ىلإ كلذ يف هللا

 . 220(مالسلا) سابع نبا اهأرق

 .:6 ١ مقر ثيدح 17١//ءاسنلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(
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 . 7 ىيقهيبلاو دمحأو دواد وبأو يذمرتلاو ملسم هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 ادع ام ةرشعلا ءارقلا ةءارق هذه ((مالسلا) سابع نبا أرق» هلوق

 .29(ملسلا) فلألا فذحب اؤرق ءالؤهف فلخو ةزمحو رفعج يبأو عفان

 ركذ (ىك روكذملا دانسإلاب لوصوم وهو ءاطع مالك نم لوقلا اذهو

 . "0رجح نبا ظفاحلا

 نم تيور دق ةلمجم يراخبلا مامإلا اهجرخأ يتلا ةصقلا هذهو

 سابع نبا نع رازبلا ظفاحلا هجرخأ |مهيف كلذو ,ةلصفم ىرخأ .قيرط
 اهيف ةيرس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب .:لاق (هنع هللا يصر

 لجر يقبو .اوقرفت دق مهودجو موقلا اودجو |لف ءدوسألا نب دادقملا

 هيلإ ىوهأف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف «حربي مل ريثك لام هل

 هلإ ال نأ دهشي الجر تلتقأ : هباحصأ نم لجر لاقف ءهلتقف دادقملا

 ىلع اومدق الف ءملسو هيلعهللا لص يبنلل كلذ نركذأل ؟هللا الا

 هلإ ال نأ دهش الجر نإ هللا لوسر اي :اولاق ملسو هيلعهللا لص يبنلا
 الجر تلتقأ دادقم اي .دادقملا يل عدا :لاقف ءدادقملا هلتقف هللا الإ

 هللا لزنأف :لاق ؟ادغ هللا الإ هلإ الب كل فيكف ؟هللا الإ هلإ ال لوقي

 . 77 مقر ريسفتلا باتك ملسم حيحص )1(

 .791/5 مقر تاءارقلاو فورحلا باتك ءدواد يبأ ننس

 .(85/48"7 ىذوحالا ةفحت) ءاسنلا ةروس ءريسفتلا باتك « يذمرتلا ننس

 مامإللا دنسم .رسألا لبق نوملسي نيكرشملا باب ءريسلا باتك ١١5/94« ىربكلا ننسلا

 7/7 7794/١ دحأ

 . 70١/5 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (5)

 ش : 309/4 يرابلا حتف (5)

 تباآاككذس



 اونيبتف هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذلا ابيأاي # ىلاعتو كرابت

 ةايحلا ضرع نوغتبت ًانمؤم تسل مالسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الو
 ىلص هللا لوسر لاقف *« لبق نم متنك كلذك ةريثك مناغم هللا دنعف ايندلا
 رافك موق عم هناميإ يفخي نمؤم لجر ناك» :دادقملل ملسو هيلع هللا

 , 2( 0كديج هدانسإو رازبلا هاور : يمثيه لا ظفاحلا لاق

 :لاق .ًاقيلعت اذه رازبلا ثيدح رخآ يراخبلا مامإلا جرخأ دقو
 لوسر لاق لاق سابع نبا نع ديعس نع ةرمع يبأ نب بيبح لاق

 موق عم هناميإ يفخي نمت لجر ناك اذإ» : دادقملل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نم ةكمب كناميإ يفخت تنك تنأ كلذكف هتلتقف هناميإ رهظأف رافك

 .209(لبق

 . 4 لبق نم متنك كلذك  ىلاعت هلوقل اريسفت ربتعي اذهو

.81/1/ ريسفتلا باتك «دئاوزلا عمجم )2(
 

 .54855 مقر ثيدح )١( مقر باب ,تايدلا باتك ؛يراخبلا حيحص (5)

 ت؟كالد



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام 5١4-

 يف نودهاجملاو ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ال ©

 مهسفنأو مهلاومأب نيدهاحملا هللا لضف مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس

 ع يمال هللا لضفو ىنسحلا هللا دعو الكو ة ةجرد نيدعاقلا ىلع

 .(40/ ءاسنلا) * ًايظع ًارجأ نيدعاقلا

 دز داع د

 انثدح ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق (49)

 ىلوم ًامسقم عمس ميركلادبع ينربخأ جيرج نبا نع دمحم نب جاجحلا

 يوتسيال # : لاق هنأ سابع نبا نع ثدحي ثراحلا نب هللادبع

 ىلإ نوجراخلاو ردب نع # ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا

 انِإ موتكم مأ نباو شحج نب هللادبع لاق ردب ةوزغ تلزن امل ءردب

 نودعاقلا يوتسي ال 8 تلزنف ؟ةصخر انل لهف هللا لوسر اي نايمعأ

 مهلاومأب نيدهاجملا هللا لضف و *« ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا نم

 ررضلا يلوأ ريغ نودعاقلا ءالؤهف - *« ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو

 ىلع « هنم تاجرد ًايظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو »

 .ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نيدعاقلا
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 نم هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه ىسيعوبأ لاق

 . ")سابع نبا ثيدح

 ىلإ نوجراخلاو ردب نع» هلوق هنم يراخبلا مامإلا جرخأو
 , 20(ردب

 : دانسإللا نايب

 مامإلا بحاص وه ينارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا ١

 نم ,ةقثوهو .هخويش نم ةيناشلا ةقبطلا يف هكراش دقو يعفاشلا
 هل جرخأ .ةنسب اهلبق وأ نيتئامو نيتس ةنس تام ,ةرشاعلا ةقبطلا

 . ©9ةعبرألاو يراخبلا مامإلا

 يذمرتلا دمحم وبأ روعألا ىصيصملا دمحم نب جاجحلا - ؟

 رخآ يف طلتخا هنكل تبث ةقثوهو .هصيصملا مث دادغب لزن .لصألا
 ةنس دادغبب تام .ةعساتلا ةقبطلا نم .هتوم لبق دادغب مدق امل هرمع

 . ؟)ةعاجلا هل جرخأ «نيتئامو تس

 تمدقت دقو لسريو سلدي ناكو لضاف هيقف ةقث جيرج نباو - ٠
 , 2)هتمحرت

 «ةيمأ ينب ىلوم ديعس وبأ يرزجلا كلام نبا وه ميركلادبعو -+

 «ةسداسلا ةقبطلا نم ةقث وهو .ةماهيلا نم ةيرق ىلإ ةبسن يرضخلا

 )١( مقر /ءاسنلا ةروس ءريسفتلا باتك , يذمرتلا نئس 70375.

 مقر ءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص (؟) 6

  )5/ةصالخلا ءاا/١/٠١ بيرقتلا 8١.

 5017/١. فشاكلا 15١« مقر ١54/١ بيرقتلا (؟)

 .(59) مقر ثيدحلا رظنا (5)

558 



 .0(2ةعامجلا هل جرخأ هئامو نيرشعو عبس ةنس تام

 نب هللادبع لوم مساقلا وبأ هدذجن لاقيو ة هرجب نب مسقم -

 ناكو قودص وهو «هايإ هموزلل سابع نبا هل لاقيو ثراحلا

 . 22 ةئامو ىدحإ ةنس تام .ةعبارلا ةقبطلا نم .لسري

 (”صضعب نم مهضعب هتاور عمس دق ثيح لصتم دانسإ اذهو

 ىلع هدانسإف قودص وهف سابع نبا ىلوم مسقم ادعام تاقث هلاجرو

 . يذمرتلا مامإلا ركذ امك نسح اذه

 ركذو دانسإلا اذهب دمحم نب جاجح قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 , 2؟0هلثم

 ءالؤهف 0 هلوق يهو ه هرخآ يف يتلا ةدايزلا جرخي ل هنأ الإ هلثم

 الدب « شحج نب دمحأ وبأ ( يربطلا ةياور يف ءاجو خلا ) نودعاقلا

 . 2يذمرتلا ةياور يف « شحج نب هللا دبع » نم

 موق مه : : لاق 4 ررشلا وأ يغ ونمؤلا نم نيدعاتلا وتس

 ماقسأل هعم نوزغي ال ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر دهع ىلع اوناك

 )١( بيرقتلا ١/ 0١5فشاكلا 21587 مقر ١/7١07.

 )0( مقر ثيدحلا رظنا )5 0(.

 ) )9بيذهتلا بيذبهت  7١8/5مقر 507.
 1/1١5. مقر ”ال"/1 ءالالا مقر 6

 .ريفنلا باب .ريسلا باتك « 417/4 يقهيبلا ننس (5)
 5794/6 يربطلا ريسفت )0:

 اا



 يف ىضرملا ناكف .هعم نوزغي ال ءاحصأ نورخآو « عاجوأو ضارمأو

 دحأ لاجرو نيقيرط نم يناربطلا هاور : يمثيملا ظفاحلا لاق
 200 تاقث

 ركذو سابع نبا نع ةرضن بأ قيرط نم يقهيبلا هجرخأو
 ,29 هلثم

 -: ىنعملا نايب

 ردب نع « ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال # هلوق
 نم وهف هيلع لمتشت ام ضعبب ةيآلل ريسفت اذه » ردب ىلإ ني نيجراخاو

 ردب لهأ يف يف ةصاخ ةيآلا تسيلف ةيآلا هنمضتت ام ضعبب ليثمتلا ليبق

 هيلعهللا لص لوسرلاو ًاعيمج هلا ليبس يف نيدهاجملا يف ةماع يه لب

 مو شيرق ريع ذخأل جرمخ هنأل ردب نع فلخت ًادحأ بتاعي مل ملسو

 ءاج امك مهريغ نم لضفأ اردب اودهش نيذلاف اذه عمو .لاتقل جرخي

 لعل كيردي امو » هنع هللا يضر رمعل ملسو هيلع هللا لص يبنلا لوق يف

 ترفغ دقف متئش ام اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلع علطا لجو زع هللا

 . 27 يراخبلا هجرخأ « مكل

 طقف ةيآلا مهمضتت نمل ليثمتلا دارأ سابع نبا ْنأ ىلع لدي امو
 يف سابع نبا لاق ثيح يناربطلا اهجرخأ يتلا ةريخألا ةياورلا يف ءاجام

 94 /1ا/ ءاسنلا ةروس ,ريسفتلا باتك .دئاوزلا عمجم 21(

 . 75/9 فعضلاب رذتعا نم باب .ريسلا باتك . يقهيبلا ننس )٠(

 . 484٠١ مقر ةنحتمملا ةروس ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )5

 ١لا"



 ال ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر دهع ىلع اوناك موق مه » ةيآلا ريسفت
 ناكف هعم نوزغي ال ءاحصأ نورخآو عاجوأو ضارمأو ماقسأل نوزغي

 .« ءاحصالا نم رذع يف ىضرملا

 ةوزغ تايآ ينعي («ردب ةوزغ تلزن امل» يذمرتلا ةياور يف هلوقو

 .اهبقع تلزن يتلا ردب

 لوسر اي نايمعأ انإ موتكم مأ نباو شحج نب هللا دبع لاق » هلوق

 نب هللا دبع » يذمرتلا ةياور يف ءاج اذكه « ةصخر نم انل لهف هللا

 دقو قبس امك « شحج نب دمحأ وبأ » يربطلا ةياور يف ءاجو « شحج

 شحج نب دمحأ وبأ وه ةياورلا هذه يف روكذملا نوك رجح نبا بوص

 نبا يف باوصلا وهو » ريرج نبا ةياور يف ءاجام ركذ ام دعب لاقف

 روهشم وهو ةفاضإ ريغب ٌدبع همساف وه امأو هوخأ هللا دبع نإف شحج
 , 2700( هتينكن

 امأ ىمعأ ناك هنأ شحج نب دمحأ يبأ ةمجرت يف رجح نبا ركذ دقو

 هيلعهللا لصدللا لوسر هلسرأ ذئاق لوأ وهو ًارصبم ناكف هللا دبع هوخأ

 هباوص يذمرتلا ةياور ين روكذملا نأ نيعتي اذهبف ")ةيرس يف ملسو

 .مهنع هللا يضر ىمعألا وه هنوكل « شحج نب دمحأ وبأ »

 نودعاقلا يوتسي ال # ىلاعت هلوق نأ رثألا اذه نم مهفي يذلاو

 يضر شحج نباو موتكم مأ نبا لوق ببسب تلزن ةيآلا * نينمؤملا نم

 ةرم اهلك تلزن ةيآلا ْنأ ىلع لدي اذهو « ةصخر نم انل :لهف » |ههنغ هللا

 ىلاعت هلوق نأ ىلع لدي ام هريغو يراخبلا حيحص يف ءاج دقو ةدحاو

 )١( يرابلا حتف 757/4 .

 مقر ”/غو 55/17 مقر 7178/5 ةباصإلا (؟) 0

 -؟ا/5"9-



 ببسب تلزن امنإو تلزن ام لوأ ةيآلا عم لزنت مل * ررضلا يلوأ ريغ »

 يراخبلا مامإلا هاور ام كلذ نمف .,ةصخرلا نع موتكم مأ نبا لاؤس

 هيلع ىلمأ ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر نأ « تباث نب ديز ثيدح نم

 .# هللا ليبس يف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا يوسسي ال

 عيطتسأ ول هللاو هللا لوسر اي : لاق ىلع اهلي وهو موتكم مأ نبا هءاجف

 هيلعهللا لصهلوسر ىلع هللا لزنأف - ىمعأ ناكو - تدمهاجل داهجلا

 مث يذخف ضرت نأ تفخ ىتح يلع تلقثف يذخف ىلع هذخفو ملسو
 .« ررضلا يلوأ ريغ )» هللا لزنأف هنع ىرس

 يصر بزاع نب ءاربلا نع نيقيرط نم اضيأ يراخبلا هجرخأو

 , (00هنع هللا

 نبا وه ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر لأس يذلا نأ ىلع لدي اذهف

 مث ررضلا يلوأ ءانثتسا ريغ نم ةيآلا لوزن دعب لأس هنأو موتكم مأ

 . موتكم مأ نبا لاؤس دعب * ررضلا يلوأ ريغ »© هناحبس هللا لزنأ

 نكمي نكلو يذمرتلا ةياور نم حصأ يراخبلا ةياور نأ كش الو

 شحج نب دمحأ وبأو وه موتكم مأ نبا لاؤس نأب نيتياورلا نيب عمجلا
 دنع موتكم مأ نبا دوجو الوزن فداص مث ةيآلا لوزن ىلع اقباس ناك

 موتكم مأ نبا هلأس ىتح ةلماك لزنت ملو ملسو هيلعدللا لصدللا لوسر

 سفن يف تلزن ةلمجلا هذه نأل ًارظنو « ررضلا يلوأ ريغ إط هلوق لزنف
 نع اهوزن رخأت يذمرتلا ةياور يف ركذي مل ةيآلا هيف تلزن يذلا سلجملا
 .ةيآلا ةيقب

 1054و 5197 مقر ثيدح ءاسنلا ةروس «ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )1(

 بال"



 نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهاومأب نيدهاجملا هللا لضف »  هلوق

 نيدهاحجملا هللا لضفو او ررضلا يلوأ ريغ نودعاقلا ءالؤهف * ةجرد

 نينمؤملا نم نيدعاقلا ىلع #« هنم تاجرد ا(ييظع ارجأ نيدعاقلا ىلع

 .(« ررضلا ىلوأ ريغ

 «قبس امك يربطلا ةياور يف ًادوجوم سيل ثيدحلا نم ءزجلا اذه
 نبا مالك نم هنأو ربخلا يف جردم هنأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو
 / .20جيرج

 يلوأ ريغ مه ةيآلا يف * نيدعاقلا نأ ريسفتلا اذه لصاحو

 يف نيدهاجملاك ررضلا يلوأ نم نودعاقلا نوكيف ,نيعضوملا يف ررضلا

 . رجألا يف هللا ليبس

 ثيح هنع ريرج نبا هجرخأ يذلا جيرج نبا ريسفت فلاخي اذهو

 نيدهاجملا هللا لضف # ىلاعت هلوق يف ىلوألا : نيتياور هنع جرخأ

 ءررضلا لهأ ىلع : لاق * ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهاومأب

 ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو ا ىلاعت هلوق يف : ةيناثلا

 . ؟)ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نيدعاقلا ىلع : لاق 4 ًاييظع

 ىلع نيلضفم هللا ليبس يف نودهاجملا نوكي ريسفتلا اذه ىلعف
 يلوأ ريغ نم نيدعاقلا ىلعو ةدحاو ةجرد ررضلا لهأ نم نيدعاقلا

 . ةريثك تاجردو |يظع أرجأ ررضلا

 نبا ريسفت نم هاور امب هديأو هريسفت يف ريرج نبا ذخأ اذهبو
 . جيرج

 )١( يرابلا حتف 757/4 .
 يربطلا ريسفت (؟) 60/77١ .
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 يف مهيلع لضفملا ركذ نأ دعب ىلاعت هلوق ريسفتلا اذه ديؤي امو

 نيدهاجملا نم ينعي # ىنسحلا هللا دعو الكو 9 لوألا عضوملا

 يف نيدعاقلاب دارملا نأ ىلع ليلد اذهف ءررضلا يلوأ نم نيدعاقلاو

 يلوأ ريغ نم نيدعاقلا نأل ررضلا يلوأ نم نودعاقلا لوألا عضوملا

 ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر نع مهفلختو مهدوغقب نوذخاؤم ررضلا
 . ءازحلا اذه نوقحتسي الف

 - 5/8 ب



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 9

 انك اولاق متنك ميف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ

 اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا ين نيفعضتسم

 لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ .اريصم تءاسو منهج مهاوأم كئاوأف

 كنئئلوأف .ًاليبس نودتبي الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو
 .(45 -41//ءاسنلا)# ًاروفغ ًاوفع هللا ناكو مهنع وفعي نأ هللا ىسع

 دم د

 ةويح انثدح ءىرقملا ديزي نب هلل دبع انثدح : يراخبلا مامإلا لاق 60(

 لهأ ىلع عطق » : دوسألا وبأ نمحر لا دبع نب دمحم انثدح الاق هريغو

 يناهنف هتربخأف سابع نبا ىلوم ةمركع تيقلف هيف تبتتكاف ثعب ةنيدملا
 نيملسملا نم ًاسان نأ سابع نبا ينربخأ : لاق مث يبغلا دشأ كلذ نع

 هيلعهللا لصدهللا لوسر ىلع نيكرشملا داوس نورثكي نيكرشملا عم اوناك

 لتقيف برضي وأ هلتقيف مهدححأ بيصيف هب يمري مهسلا يتأي ملسو
 . 0(ةيآلا) « مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ © هللا لزنأف

 ١7 باب ,نتفلا باتكو .8543 ثيدح ١9 باب .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 7/086 ثيدح

 - ؟ال5-



 .20يربطلاو يقهيبلا هجرخأو

 -: ىنعملا نايب

 لهأ مزلأ يأ « هيف تبتتكاف ثعب ةنيدملا لهأ ىلع عطق » هلوق

 ناكو «هيف بتك نميف تنكف ماشلا لهأ لاتقل شيج جارخإب ةنيدملا

 .(")ةكم ىلع ريبزلا نبا ةفالخ يف كلذ

 داوس نورثكي نيكرشملا عم اوناك نيملسملا نم ًاسان نأ » هلوق
 لزن هنأ ركذو سابع نبا مهركذ نيذلا نوملسملا ءالؤه خلا « نيكرشملا

 يف مهركذ درو ةيآلا # ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ إ ىلاعت هلوق مهيف

 انثدح : لاق ريرج نبا هجرخأ ام اهنمف سابع نبا نع ىرخأ تاياور
 انث : لاق ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح : لاق يدامرلا روصنم نب دمحأ

 : لاق سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع كيرش نب دمحم
 مهجرخأف مهمالسإب نوفختسي اوناكو اوملسأ ةكم لهأ نم موق ناك

 ناك : نوملسملا : لاقف .مهضعب بيصأف مهعم ردب موي نوكرشملا

 نيذلا نا # تلزنف .مهل اورفغتساف اوهركأو نيملسم ءالؤه انباحصأ

 .ةيآلا رخآ ىلإ * متنك ميف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت

 مهل رذع ال نأ : ةيآلا هذهب نيملسملا نم يقب نم ىلإ اوبتكف : لاقف

 ةيآلا هذه مهيف تلزنف ةنتفلا مهوطعأف نوكرشملا مهقحلف اوجرخف

 سانلا ةنتف لعج هللا يف يذوأ اذإف هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو #

 اونزحف كلذب مهيلإ نوملسملا بتكف .ةيآلا رخآ ىلإ 4 هللا باذعك
 نم اورجاه نيذلل كبر نإ مث 8 مهيف تلزن مث ءريخ لك نم اوسيأو

 7 يربطلا ريسفت «ةرجهملا ضرف باب ءريسلا باتك 2.١7/9 ىربتكلا نئنسلا 21(

 - ؟الا/-
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 *« ميحر روفغل اهدعب نم كبر نأ, اوربصو اودهاج مث اونتف ام دعب
 مهكردأف اوجرخف اجرحم مكل لعج دق هللا نإ : كلذب مهيلإ اوبتكف

 . 2'”لتق نم لتقو اجن نم مهنم اجن ىتح مهولتاقف نوكرشملا
 اهدانسإف ضعب نم مهضعب عمس دق تاقث ةياورلا هذه لاجرو

 . ©2حيحص اذه ىلع

 نب هكافلا نب سيق وبأو .«بلطملا دبع نب دوسألا نب ةعمز نب ثراحلا

 ,فلخ نب ةيمأ نب يلعو «ةريغملا نب ديلولا نب سيق وبأو «ةريغملا
 . ">جاجحلا نب هبنم نب صاعلاو

 ملسملل زوجي ال هنأ اهلوزن ببس يف درو امو ةيآلا نم دافتسيو
 رئاعش ةماقإ عيطتسي ال ناك اذإ رفكلا راد يف ةماقإلا ةرجحلا ىلع رداقلا
 ملاظ وهف لاحلا هذه ىلع وهو رفكلا راد يف تام اذإو ءاهيف مالسإلا

 )١( يربطلا ريسفت 577/5
 دانسإلا اذه نايب (؟) :

 ١- بيرقتلا) ,.ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم ,ظفاح ةقث يدامرلا رايس نب روصنم نب دمحأ

 ١ مقر 1١١7(.

 ١ - وهو .يدسألا مهرد نب ورمع نب ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم وه يريبزلا دمحأ وبأ
 بيرقتلا) ةعساتلا ةقبطلا نم ,«يروثلا ثيدح يف ءىطخي دق هنأ الإ ءتبث ةقث

  7/7مقر /73/1( .
 ““ بيرقتلا) ةعباسلا ةقبطلا نم ةقث ناثع وبأ «ىكملا كيرش نب دمحمو 7/١7١ مقر

 'ةركنلا
 : - مقر 77 ص يف ىضم ةقث رانيد نب ورمعو 4 .

 ص يف ىضم تبث ةقث ةمركعو - ه ١١ مقر 4 .

 بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو 9/ 77١مقر
  78/8 "44يدامرلا روصنم نب دمحأ ةمجرت ) لامكلا بيذمت 2.45 مقر (.

  (2ماشه نبا ةريس 15/.*737.
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 عيطتسي ىتح مالسإلا راد ىلإ رجاه نأ هيلعف هيلعف مثإلل بكترم هسفنل

 .نيملسملا داوس رثكيو مالسإلا رئاعش ةماقإ

 ةرجه ال » ملسو هيلعهللا لصهلوق ىلع مالكلا يف رجح نبا لاق
 لبق امأ ,نوملسملا هحتف دق دلب نم ةرجحلا بجت الف : ( ةكم حتف دعب

 ةرجهمللا ىلع رداق لوألا : ةثالث دحأ نيملسملا نم هب نمف دلبلا حتف

 يناثلا .ةبجاو هنم ةرجهحلاف هتابجاو ءادأ الو هنيد راهظإ هنكمي الو اهنم

 اهب نيملسملا ريثكتل ةبحتسمف هتابجاو ءادأو هنيد راهظإ هنكمي هنكل رداق

 ركنملا ةيؤر نم ةحارلاو مهردغ نم نمألاو رافكلا داهجو مهتنوعمو

 نإف ةماقإلا زوجتف هي وأ رم وأ رسأ نم رعب زجاع : : ثلاثلا

 . ''”رجأ اهنم جورخلا فلكتو هسفن ىلع لمح

 )١( حتفلا دعب ةرجه ال باب .داهجلا باتك «*5 يرابلا حتف .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام_ ٠

 نأ ىضرم متنك وأ رطسم نم ىذأ مكب ناك نإ مكيلع حانج الو »

 اباذع نيرفاكلل دعأ هلل نإ مكرذح اوذخو مكتحلسأ اوعضت

 ٠١(. ؟ / ءاسنلا)  انيهم

 انربخأ نسحلا وبأ لتاقم نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق“ 245(6)

 نبا نع ريبج نب ديعس نع ىلعي ينربخأ لاق جيرج نبا نع جاجح
 متنك وأ رطم نم ىذأ مكب ناك نإ :  |[مبنع هللا يضر سابع

 . 200 احيرج ناكو فوع نب نمحرلا دبع » : لاق * ىضرم

 دانسإلا اذهب دمحم نب جاجح قيرط نم مكاحلاو يربطلا هجرخأو

 ' ًاحيرج ناكو فوع نب نمحرلا دبع يف تلزن » : لاق سابع نبا نع
 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق

 . 27 يبهذلا هقفاوو

 .هجرخأ دق يراخبلا مامإلا نأ انل نيبت دقو

 . 9هلثم ركذو هدانسإب مكاحلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 2084 مقر ءاسنلا ةروس ,ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 .ريسفتلا باتك 7١8/7 كردتسملا ١04/5 يربطلا ريسفت (؟)

 .حالسلا عضي روذعملا باب «ةالصلا باتك ,501 يقهيبلا :نئس (*)
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 : ىنعملا نايب

 فوع نب نمحرلا دبع يف تلزن ةيآلا هذه نأ سابع نبا ينعي
 ةربعلا نأل نيملسملا عيمجل ةماع ةيآلاو .ًاحيرج ناكو هنع هللا يضر

 يف اوناك اذإ نيملسملل حابيف ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب
 ريغ وأ ضرم وأ رطمل امإ حالسلا لمح نم نوذأتي اوناكو رافكلا ةهجاوم

 اوذحخأي نأ ىلع اهلمح نع اوفعض اذإ مهتحلسأ اوعضي نأ كلذ

 . مهنع نولفاغ مهو مهيلع اوريغي نأ مهئادعأ نم مهرذح
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام- ١

 نأ (مهيلع حانج الف ًاضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو

 نإو حشلا سفنألا ترضحأو ريخ حلصلاو احلص |بنيب احلصي

 اولدعت نأ اوعيطتست نلو ًاريبخ نولمعت امب ناك هللا نإف اوقتتو اونسحت

 نإو ةقلعملاك اهورذتف لييملا لك اوليمت الف متصرح ولو ءاسنلا نيب

 .(178١-159/ءاسنلا)# [ميحر اروفغ ناك هللا نإف اوقتتو اوحلضت

 نع ذاعم نب ناييلس انثدح «يسلايطلا دوادوبأ مامإلا لاق - 65 ١

 نأ ةدوس تيشحخ : لاق سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كاس
 ينقلطت ال هللا لوسر اي : تلاقف «ملسو هيلعهللا لصدللا لوسر اهقلطي

 ةأرما نإو ف ةيآلا هذه تلزنف لعفف ةشئاعل يموي لعجاو ينكسمأو

 هيلع احلطصا ايف : لاق .ةيآلا * ًاضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ

 . ')زئاج وهف ءيش نم

 -: دانسإلا نايب

 يرصبلا ذاعم نب مرق نب ناميلس دواد وبأ وه ذاعم نب ناهيلس - ١
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 هقثو دقو  عيشتي ظفحلا ءىيس وهو هدج ىلإ هبسني نم مهنمو يوحنلا

 .©") هتمجرت يف قبس (ى دمحأ مامإلا

 ٍلهذلا دلاخ نب سوأ نب برح نب كامس ةريغملا وبأ وه كامس - ١
 دقو ةيرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو قودص وهو .يفوكلا يركبلا

 .9©2ةعبارلا ةقبطلا نم «نقلي امبر ناكف ةرخأب ريغت

 , ")7هتمحرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو

 هيف نكل «2ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 ةمركع نع كامسس هاور دقو طظفحلا ءيس وهو ذاعم نب مرق نب نايلس

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحب ىوقتي هنكلو بارطضا اهيف هنع هتياورو
 «سنوي نب دمحأ انثدح : لاق يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا هجرخأ يذلا

 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع «دانزلا يبأ نبا (ينعي) نمحرلا دبع انثدح
 ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ىتخأ نبااي : ةشئاع تلاق :لاق

 الإ موي َّلَق ناكو ءاندنع هثكم نم مسقلا يف ضعب ىلع انضعب لضفي

 غلبي ىتح سيسم ريغ نم ةأرما لك نم ونديف اعيمج انيلع فوطي وهو
 نيح ةعمز تنب ةدوس تلاق دقلو .ءاهدنع تيبيف اهمويوه ىلا ىلإ

 لوسر اي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهقرافي نأ تقرفو تنسأ
 :تلاق ءاهنم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر كلذ لبقف ةشئاعل يموي

 نإو © : لاق هارأ .اههابشأ يفو اهيف ىلاعت هللا لزنأ كلذ يف لوقن

 #0 ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما

 .(19) مقر ثيدحلا رظنا ()
 . 4٠7/١ فشاكلا ,519 مقر 5/١”9” بيرقتلا (؟)

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (9)
 .”51/ مقرو 51١1 مقرو 5465 مقر 7/58 بيذهتلا بيذهع (4)
 . ١5ه مقر ءاسنلا نيب مسقلا باب «حاكنلا باتك .دواد يبأ ننس 205,
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 نوكيف قباسلا ثيدحلا هب ىوقتيف 2)نسح هدانسإ ثيدحلا اذهو |

 ركذ هيف سيل نكلو «يراخبلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا لصأو

 . ,20ةيآلا لوزنل

 يسلايطلا دواد بأ قيرط نم يقهيبلا ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأو

 . "”يذمرتلا دانسإب

 سفنالا ترضحاو # ىلاعت هلوق يف يراخبلا مامإلا جرحخخأ 8 2 (55)

 .هيلع صرحمي ء ءيشلا يف هوه : لاق سابع نبا نع * حشلا

 .«ًاضغب # ًازوشن ا ءجوز تاذ الو ميأ يه ال 4 ةقلعملاك

 )١( دانسإللا نايب :

 ١ وهو يعوبريلا ىميمتلا يفوكلا سيق نب سنوي نب هللا دبع نب دمحأ وه سنوي نب دمحأ
 بسني دقو «نيتئامو:نيرشعو عبس ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا رابك نم .ظفاح َهَقث

 هدج ىلإ .
 بيرقتلا) . هدج ىلإ بوسنم ثيدحلا اذه يف وهو ١/١9 مقر 74(.

 ١د يف هتمجرت تمدقت دقو دادغب مدق امل هظفح ريغت قودص دانزلا يبأ نب نمحرلا دبعو

 ش .(07) مقر ثيدحلا

 سمح ةنس تام ؛ةسماخلا ةقبطلا نم «سلد امبر هيقف ةقث ريبزلا نب ةورع نب ماشهو د

 ةعاجلا هل جرخأ ةنس نوناثو عبس هلو ةئامو نيعبرأو تس وأ .

 بيرقتلا)  7١9/57مقر 47(.
 بيرقتلا) روهشم هيقف ةقث ريبزلا نب ةورع هوبأو ١9/5 مقر /ا١91(.

 .٠ بيذهتلا بيذمت رظنا) لصتم هدانسإف ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو
 ١/ 0عىلا/ مقر  0١مقر 894(.

 مقر ثيدح 48 مقر باب ,حاكنلا باتك ,«يراخبلا حيحص (؟) 05١5.

 )( ةأرما نإو » ىلاعت هلوق يف ءاج ام باب ءزوشنلاو مسقلا باتك ,.7417/17 يقهيبلا ننس

 .ةيآلا * ًازوشن اهلعب نم تفاخ

 ) )4مقر باب ءاسنلا ريسفتلا باتك ,«يراخبلا حيحص 54 .
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 صرسحي ءيشلا يف هاوه « حشلا سفنألا ترضحأو إه هلوقو
 هجرخأ جوز تاذ يه الو ميأ يه اال « ةقلعملاك و هلوقو هيلع

 يضر سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم يربطلاو يقهيبلا
 هلوق وهو تصرح ولو نبنيب |اميف لدعت نأ عيطتست نل : لاق .اهبنع هللا

 .هيلع صرحي ءيشلا يف هاوه حشلاو 4 حشلا سفنالا ترضحاو ف
 ال اهورذت : لوقي * ةقلعملاك اهورذتف ليملا لك اوليمت الو # لاق مث
 .©0لعب تاذ الو اميأ

 نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ١ ًاضغب # ًازوشن » هلوقو
 . "2ضعغبلا ينعي : لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ

 : ىنعملا نايب

 يتلا تالكشملل الح تلزن اهنأ ةيآلا هذه لوزن ببس نم انل نيبت
 امإ [بنيب طبرت يتلا يعاودلا تفعض اذإ اهيف كلذو نيجوزلا نيب نوكت
 جوزلا فوزع كلذ ىلع بترت مث كلذ ريغ وأ اهضرم وأ ةأرملا نس ربكل
 اهقح نع لزانتت نأ لباقم يف هتمصع يف ىقبت نأ اهيلع حانج الف اهنع
 .نافرطلا هاضري يذلا حلصلا عاونأ نم هريغ وأ اهدنع تايبلا يف

 هللا يضر ةشئاع نع ةيآلا ىنعم يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقو
 نأ ديري اهنم رثكتسمب سيل دأرملا هدنع نوكت لجرلا » : تلاق اهنع

 يف ةيآلا هذه تلزنف «لح يف ينأش نم كلعجأ : لوقتف اهقرافي
 .0"2( كلذ

 نأ اوعيطتست نلو » لجو زع هلوق باب زوشنلاو مسقلا باتك 7 ىركلا نئسلا )١(
 م1 117/0 يربطلا ريسفت .ةيآلا « ءاسنلا نيب اولدعت

 ش 71١١/0. يربطلا ريسفت (0)

 85٠١. مقر ءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص ةف]
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ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو ل هلوق
 يف سابع نبا لاق 4 

 .« ًاضغب » يناثلا ثيدحلا

 ضغبلا نأل ببسلا رابتعاب ضغبلاب زوشنلا سابع نبا ريسفتف

 . اهريغ ىلإ عافترالاو اهنع دعابتلا وه يذلا زوشنلل ببس

 . اهنع ًادودص ينعي « اضارعإ وأ » هلوق

 يف هاوه » سابع نبا لاق * حسشلا سفنألا ترضحأو » هلوق

صرحي هنإف ءيش يف ناسنإلا ىوه ناك اذإ ينعي « هيلع صرحي ء ءيثلا
 

 ةأرما يف هاوه ناك اذإ لجرلاف «هريغ ةحلضمل هنع لزانتي الو هيلع

 ةأرملاو هاوه نع لزانتي ال هنإف هبولطم هل ققحت ال ىلوألا نوكل ىرخأ

 سوفنلا مزالي ىوهلاب حشلاف ءاهجوزل اهقح نم ءيش نع لزانتت ال

 ضعب نع لزادتلاب الإ حلصلا نوكي الو حشلا نم « ريخ حلصلاو

 الو نيجوزلا ةحلصم نم نوكي ال اذهو «قارفلا لصح الإو .قوقحلا

 00 .دالوألا

 *# متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو # هلوقو

 ال بلقلا ةبحم نأل ءيش لك يف ء ءاسنلا نيب لدعلا نوعيطتست ال ينعي

 هللا ى هللا لوسر ناك كلذلو ءاوسلا ىلع ءاسنلا نيب اهعيزوت نكمي

 ايف يمسق اذه مهللا » لوقيو لدعيف هئاسن نيب مسقي ملسو هيلع

 نع نئسلا باحصأ هجرخأ « كلمأ الو كلمت |ميف ينملت الف كلمأ

 )١( بغارلا تادرفم / 4937 .
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 « كلمأ الو كلمت اهيف » هلوق يف دوادوبأ لاقو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 , 2(2)بلقل ا ىنعي

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 « متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو © ىلاعت هلوق

 . 2 عامجلاو بحلا يف ينعي : لاق

 ال |ميف ليملا ضعب متلم اذإ ينعي « لييملا لك اوليمت الف » هلوقو
 نوكلمت اهيف ليملا لك اوليمت الف اهعبتي امو ةيبلقلا ةبحملا نم هنوكلمت
 ينعي 4 ةقلعملاك اهورذتف » ةقفنلاو تيبملا يف نهيب مسقلاك هيف لدعلا
 نم ةغرفم يه ال يتلا ةقلعملاك ليملا لك اهنع متلم يتلا ةجوزلا اوكرتتف

 . ةيجوزلا قوقح اهيطعي جوز تاذ الو جاوزلا عيطتستف جاوزألا

 يه الو ميأ يه ال» ةلمجلا هذه ىنعم يف سابع نبا لاق كلذلو

 .( جوز تاذ

 )١( ثيدح ءاسنلا نيب مسقلا باب «حاكنلا باتك ءدواد يبأ ننس 5١78.

 ثيدح رئارضلا نيب ةيوستلا باب ,حاكنلا باتك ,يذمرتلا ننس ١١54٠.

 ثيدح ءاسنلا نيب ةمسقلا باب حاكنلا باتك ,ةجام نبا ننس ١/191.

 هئاسن ضعب ىلإ لجرلا ليم باب ؛ءاسنلا ةرشع باتك . يئاسنلا ننس /514/1.

 يمرادلا ننس  , 1١4/7ءاسنلا نيب ةمسقلا يف باب حاكنلا باتك .

 71١14/5. يربطلا ريسفت (؟)

 - 15م1



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأاي »

 اوعبتت الف امب ىلوأ هللاف ًاريقف وأ ًاينغ نكي نإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ

 نولمعت امب ناك هللا نإف اوضرعت وأ اوولت نإو اولدعت نأ ىوملا

 .(150 /ءاسنلا) 4 ًاريبخ

 )  )495اوولت 8 :سابع نبا نع ركذيو :يراخبلا مامإلا لاق #
 20ةداهشلاب مكتنسلأ .

 يبأ نب يلع ةياور نم ًالوصوم يربطلا ريرج نبا هجرخأ دقو

 نإ :لاق « اوضرعت وأ اوولت نإو # هلوق يف سابع نبا نع ةحلط

 . ”)اهنع اوضرعت وأ ةداهشلاب مكتنسلاب اوولت
 نم هجرخأ يراخبلا مامإلا لعلف . "7مدقت اى نسح دانسإ اذهو ]

 . «ركذيو» يهو ضيرمتلا ةغيصب هركذ ثيح قيرطلا اذه ريغ

 . ١4 مقر باب ءاسنلا ةروس ريسفتلا باتك يراخبلا حبيجص )1(

 ش .7717/05 يربطلا ريسفت ١9(

 . (78) نص يف ثيدحلا رظنا. (")
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 : ىنعملا نايب
 اوليمت نإو ىنعملاف 2)ةلامإلا وهو يللا نم # اوولت  هلوق

 نإف » اهودؤت الف اهنع اوضرعت وأ ءاهوفرحتف ةماقتسالا نع ةداهشلاب
 ريخف ًاريخ نإ مكلامعأ ىلع مكيزاجيف 4 ًاريبخ نولمعت امب ناك هلل
 .رشف ًارش نإو

 ةاضقلل ةيآلا يف باطخلا َّنأ ىلع لدي ام سابع نبا نع يور دقو
 هيبأ نع نايبظ يبأ نب سوباق قيرط نم ريرج نبا هجرخأ |ميف كلذو
 امه :لاق « اوضرعت وأ اوولت نإو # هللا لوق يف سابع نبا نع
 هضارعاو ىضاقلا ىل نوكيف ىضاقلا يدي نيب ناسلجي نالجرلا
 ْ (59 رخآلا ىلع امهدحأل

 آلا يف باطخلا نإ ثيح ةيآلا قايسل بسنأ لوألا ريسفتلاو
 دح يفو نايبظ يبأ نب سوباق ةيناثلا ةياورلا دانسإ يف نأ !ى ءادهشلل

 . "9هتمجرت يف قبس |ىك فعض

 ريسفت لقنو ءادهشلل ةيآلا يف باطخلا نوك ريرج نبا حجر دقو
 . 9ههريغو ديز نباو ةداتقو دهاجم نع كلذب ةيآلا

 اهلك ةيأل

 )١( (ىول ةدام) نآرقلا بيرغ يف تادرفملا .

 يربطلا ريسفت (؟) 7377/0.

 مقر ثيدحلا رظنا ةرفإ )6(.

 ) )5يربطلا ريسفت 714/5"7.
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - 7

 « ًاريصن مهل دجت نلو رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإ

 ١864(. /ءاسنلا)

 د دع د | ْ

 لفسأ :|ىهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو : يراخبلا مامإلا لاق 30

 )١( ؛انلا
 ءادر

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . "2رانلا لفسأ ينعي :لاق

 فصتا هنأل كلذو رانلا يف ًاباذع رفاكلا نم دشأ اذه ىلع قفانملاف
 هللا عاد ةلواحم كلذ ىلع دازو هللاب رفكلا نم رفاكلا هب فصتا ام
 .رفكلا هناطبإو ناميإلا هراهظإب نينمؤملاو ىلاعت

 10 مقر باب ءاسنلا ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص 21(

 .778/6 يربطلا ريسفت (؟)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام -4

 هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي ف

 نيتنثا اتناك نإف دلو ال نكي مل نإ اهثري وهو كرت ام فصن اهلف تخأ
 ظح لشثم ركذللف ًءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو كرت امت ناثلثلا (هلف

 .(1075/ءاسنلا) © ميلع ءيش لكب هللاو اولضت نأ مكل هللا نيبي نييثنألا

 نب دمحم انثدح :يمرادلا هللادبع دمحم وبأ مامإلا لاق ١-

 نبا نع دمحم نب نسحلا نع رانيد نب ورمع نع نايفس انثدح فسوي
 . 20دلولاو دلاولا الخ ام ةلالكلا :لاق سابع

 : دانسالا نايب

 .ءالولاب يبضلا يبايرفلا ناثع نب دقاو نب فسوي نب دمحم ١-
 نايفس ثيدح نم ءىش يف أطخأ :لاقي لضاف ةقث وهو «هيراسيق ليزن
 .ةعساتلا ةقبطلا نم «قازرلادبع ىلع مهدنع كلذ عم هيف مدقم وهو

 . ")ةعامجلا هل جرخأ «نيتئامو ةرشع يتنثا ةنس تام

 )١( ةلالكلا باب ضئارفلا باتك , يمرادلا نئس )514/5"( .

 بيرقتلا (؟) 5/ 5١١ظافحلا ةركذت 2.844 مقر  79/57/1١.ا/7 مقر

15891 
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 . 2!)هتمحرت تمدقت هيقف ظفاح ةقث يروثلا وه نايفسو - 5

 .©"0هتمجرت تمدقت تبث ةقث رانيد نب ورمعو - *
 نب يلع نب دمحم نب نسحلا دمحم وبأ وه دمحم نب نسحلاو - ؛

 ةنس تام «ةثلاثلا ةقبطلا نم «هيقف ةقث وهو يندملا يمشاهلا بلاط يبأ

 .©9 ةعامجلا هل جرخأ ةنسب اهلبق وأ ةثام

 نم مهضعب عاسب دانسإلا لصتا دقو تاقث مهلك ةاورلا ءالؤهف

 َ 249 ضعب

 . احيحص ثيدحلا دانسإ نوكي اذه ىلع ءانبو

 دانسإلا اذهب يروثلا نايفس نع نيقيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 ؤرما نإ » لوقي لجو زع هللا نإف تلق :لاق هرخآ يفو هلثم ركذو

 .ينرهتناو بضغف :لاق 4 دلو هل سيل كله

 نع يعيبسلا قاحسإ يبأ قيرط نم يقهيبلا هجرخأ كلذكو
 .©7سابع نبا نع يلولسلا دبع نب ميلس

 دانسإلا اذهب رانيد نب ورمع نع قرط ثالث نم يربطلا هجرخأو

 . هلثم ركذو

 دبع نب ميلس نع قاحسإ يبأ نع نيقيرط نم اضيأ هجرخأو

 )١( مقر ثيدخلا )57(.

 )1١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .١8/ةصالخلا 27148 مقر ١7١/1١ بيرقتلا (5)

 .000 مقر "70/7 244 مقر 78/48 مال مقر:ه#"ه/94 بيذهتلا بيذهت (5)

 .778 .775/5 تاوخألاو ةوخألا بجح باب .ضئارفلا باتك . يقهيبلا ننس (0)
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 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نمو سابع نبا نع يلولسلا
 .(1)هلثم ركذو

 : ىنعملا نايب

 هللكت نم ردصم ةلالكلا « ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق »ظ هلوق
 رمقلا لزانم نم ةلزنم ىهو ليلكإلا يمس هبو هب طاحأ يأ بسنلا

 ةباصعلاو جاتلا وه يذلا ليلكإلا هنمو ءاهب لح اذإ رمقلاب اهتطاحإل
 تدعاست اذإ محرلا تلك :لاقي «لكي لك نم ليقو «سأرلاب ةطيحملا
 «ةلالك هتثروف دلاو الو دلو هل سيلو لجرلا تام اذإف ءاهباستنا لاطو

 نم تيملاب نوطيحي مهنأل ةلالك عرفلاو لصألا ريغ نم ةبارقلا ىمسو
 مهنأ هب مهتطاحإو .مهنم ردحنم وه الو هنم نيردحنم اوسيلو هبناوج

 «مهبسن خارتم ةلالك ينثريو ريثك يلام» :يبارعأ لاق .هعم نوبستني
 : قدزرفلا لاقو
 مشاهو سمش دبع فانم ينبا نع ةلالك نعال دجملا ةانق متثرو

 :رخآ لاقو

 بضغيال ةلالكلا ىلومو هل ىمحأ ءرملا ابأ نإو
 بألا بضغ مهبيرقل نوبضغي ال ةلالكلا براقأ نأ ينعي

 25 هنبال

 دلاو الو دلو هل سيلو ناسنإلا تومي نأ يه اذه ىلع ةلالكلاف
 ْ . هبراقأ هثريف

 . ءاسنلا ةروس نم 1١7 مقر ةيآلا ريسفت <2111/ يربطلا ريسفت 21(

 ثيدحلا بيرغ يف ةيابهنلا .15/؟ جاجزلل نآرقلا يناعم ,: 5 يبطرقلا ريسفت (؟)
 . 758/7 يرابلا حتف ل
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 نم امهريغ ورمعو ركب يبأ نع اذهب ةلالكلا ريسفت يوردقو

 هيلع يذلا وه اذهو «نيعباتلا نم عمج نعو . مهنع هللا ىضصر ةباحصلا

 . 27 يبطرقلا ركذ امك ءاملعلا روهمج

 لوقو ةغبسلا ءاهقفلاو ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو :ريثك نبا لاقو

 .20ةبطاق راصمألا ءاملع

 .ملسو هيلعهللا لص يبنلا نع كلذب ةلالكلا ريسفت يور دقو

 نب دمحأ انثدح هيقفلا رضنلا وبأ انثدح :لاق مكاحلا هجرخأ |يف كلذو

 نب رامع انثدح مدآ نب ىيحي انثدح ديمحلادبع نب ىبحي انثدح ةدجن

 ةريره يبأ نع نمحر لادبع نب ةملس يبأ نع قاحسإ يبأ نع قيرز
 امأ :لاق ؟ةلالكلا ام هللا لوسر اي :لاق الجر نأ هنع هللا يضر

 يف مكيتفي هللا لاق كنوتفتسي  فيصلا يف تلزن يتلا ةيآلا تعمس

 . «ادلاو الو ادلو كرتي مل نم ةلالكلاو 4 ةلالكلا

 ,.©) فيعض يناحلا :تلق : ىبهذلا لاق .هاجرخي

 نوكسو ءابلا حتفب  نيمشب نب ديمحلا دبع نب ىيحي وه ىنامحلاو

 ةقرسب هومهتا مهنأ الإ ظفاح :رجح نبا هيف لاق «ىاّحلا - نيشلا

 ,. ؟7ثيدحلا

 )١( يبطرقلا ريسفت :/ 8 .

 . 710 ١/ ريثك نبا ريسفت (9)
 . ضئارفلا باتك 777/5 كردتسملا ()

 نب دعس نب بعك نب ريزعلادبع نب نامح ىلإ بوسنم وهو ,57/7*7 بيذهتلا بيرقت (4)

 587/١. باسنألا بيذهت يف بابللا  ةفركلا اولزن ميمت نم ةليبق « ميت نب ةانم.ديز
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 . ةلالكلا ريسفت يف فالتخا كانه نكي مل حص ول ثيدحلا اذهو

 رخآ ًالوق ةلالكلا ريسفت يف رمع نع سابع نبا ىور دقو اذه

 .هل دلو ال نم ةلالكلا :لاق ؟تلق امو :تلق .تلق ام

 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» : مكاحلا لاقو

 . يبهذلا هقفاوو «هاجرخي

 يذلاو ةياورلا هذه يف اذك :رثألا اذه هتياور دعب ىقهيبلا لاقو

 ةياورلا هذه دارفنال ًاحيحص نوكي نأ ىلوأو ةياورلا هذه عرم ةنسلاو

 . ؟0ملعأ هللاو اهفالخب [بنع تاياورلا رهاظتو

 وه امنإو كلذب ةيآلا رسفي سابع نبا نأ اهيف سيل ةياورلا هذهو
 نع ريسفتلا اذه هداريإ يف ناك امل نكلو هنع هللا يضر رمع ريسفت يوري

 هبسن كلذ يف هيأر ىلع هب دهشتسيل هب ءاج هنأ ىلع لدي دق ام رمع

 تاياورلل هتفلاخمب هفعض مث ةياورلا هذه نم ًاذخأ اهل ىقهيبلا
 .اههنع ةروهشملا

 لاق سواط قيرط نم متاح يبأ نبا ةياورلا هذه جرخأ دقو

 الو هل دلو ال نم ةلالكلا :لاق ؟تلق امو تلق .تلق ام لوقلا : لوقي

 .دلاو

50/7 
 يقهيبلا نئسو ضئارفلا باتك ,773/4 كردتسملاو 587/14 يربطلا ريسفت

)١( 

 .بألاب تاوخألاو ةوخألا بجح باب ضئارفلا باتك
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 .27هريسفت يف ريثك نبا هركذ

 نباو رمع نع تيور يتلا تاياورلا عم قفتت ةياورلا هذهف

 سواط ةياور نم امهالكو «ىلوألا ةياورلا قايس وه اهقايسو « سابع

 .ةاورلا ضعب نم. مهو مكاحلا ةياور يف لصح دق هلعلو «ىرخألا

لو لوألا هنع حيحصلاو هل دلو ال نم هنأ
 ام هنع مهف ام يوارلا لع

 . ؟9(دارأ

 «لوألا هنع حيحصلاو» هلوق امأ «ةياورلا.هذه ديري هنأ رهاظلاو

 . دلاو الو هل دلو ال نم ةلالكلا نأب هنع روهشملا هريسفت ذيري وهف

ع ةلالكلا ىنعم ةرهشل دلولا ركذب العو لج ىفتكاف
 . برعلا دن

بألا لوخد مدع ىلع ءالعلا ضعب لدتسا دقو
 هلوقب ةلالكلا يف 

 ثرت اهنوكف « كرت ام فصن اهلف تخأ هلو ظ ةيآلا هذه يف ىلاعت

 . 0ءاملعلا عامجإب اهبجحي هنأل اعيش

 )١( ريثك نبا ريسفت ١/5/0

 587/1١ ريثك نبا ريسفت (5)

 «نابللا نبا نسحلا نب هللادبع نب دمحم نيسحلا وبأ وه نابللا نباو
 ملع يف هتقو ملاع

 ذخأ هنعو اهلثم دحأل سيل :اهنع يكبسلا لاق ضئارفلا يف بتك هل ,ضئارفلا
 «سانلا

 .(51/7/6ه دادغب خيراتو ٠١١/17 يلكرزلل مالعألا رظنا) ةثاعبرأو نيتنثا ةنس يفوت

 . 5377/1١ ريثك نبا ريسفت (9)
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 ل ا دلولا دوج عم اقالطإ نثري ال تاقيقشلاو

 نيب قرفي ملف ةيآلا رهاظب ذخأ هناف سابع نبا ادعام تانبلا عم

 60 ىثنالاو ركذلا

 نأ قيرط نم مكاحل هجرخأ ام كلذ ىف سابع نبا يأر نيب امو

 فصنلا تخأللو فصنلا ةنبالل لعج .كلذ ريغب ىضق دق باطخلا

 يبأ ينربخأ :لاقف يرهزلا ثيدح هل تركذف سواط نبا تيقل ىتح

 امل متنأ متلقف :سابع نبا لاق * كرست ام فصن اهلف تخأ هلو دلو
 .دلو هل ناك نإو فصنلا

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو مكاحلا هجرخأ

 . "””يبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو

 .9«2مكاحلا قيرط نع يقهيبلا هجرخأو

 )١( يبطرقلا ريسفت 79/57 .

 )١( يرابلا حتف 714/5.

 . ضئارفلا باتك 788/4 ءاسنلا ةروس ريسفتلا باتك 5١١/7, كردتسملا (5)
 . تانبلا عم تاوخألا باب .ضئارفلا باتك 717/7 يقهيبلا ننس (:4)

 -؟ةا/-



 لعج امغإ» : هلوقب اذه سابع نبا يأر ىلع ريرج نبا باجأ دقو

 فصن اهلف تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ » هلوقب هؤانث لج هللا

 «ةلالك اثوروم ناكو ىئثنأ الو ركذ دلو تيملل نكي مل اذإ * كرت ام

 يهف ىثنأ دلو تيملل ناك اذإ امأف ةامسم امل ةضيرف هتكرت نم فصنلا

 ريغ كلذو نكت ملول اهريغ ةبصعلل ريصي ناك ام امل ريصي.ةبصع اهعم

 نع مهثاريمب ثاريمل لهأ ماهس ضرف ال ضورفم الو دحب دودحم

 - هعم هتخأل ءىش الف دلو هل ناك نإف  هباتك يف هللا لقي ملو مهتيم

 هيلإ هجوي هجو كلذ يف ريبزلا نباو سابع نبا نع ىور امل نوكيف

 نم اهلام نايب كرتو ةلالك تيملا ثرو اذإ اهقح غلبم هؤانث لج نيب انو

 ىلص هلوسر ناسل ىلع هيحوب هنيبو «هباتك يف ةلالك ثروي مل اذإ قخ

 ريغ ىنعم كلذو ؛تيملا دلو ثانإ عم ةبصع اهلعجف ملسو هيلع هلل

 . "9ةلالك ًاثوروم ناك اذإ تيملا اهتثارو ىنعم

 مامإلا هجرخأ ام ًابيصعت تنبلا عم ثرت تخألا نأ ىلع لدي امو

 نميلاب لبج نب ذاعم اناتأ :لاق ديزي نب دوسألا نع هدنسب يراخبلا

 ةنبالا ىطعأف هتخأو هتنبا كرتو يفوت لجر نع هانلأسف ًاريمأو العم

 .فصنلا تخألاو فصنلا

 انيف ىضق :لاق ديزي نب دوسألا نع يراخبلل ىرخأ ةياور فو

 ةنبالل فصنلا : ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر دهع ىلع لبج نب ذاعم

 . تخألل فصضنلاو

 : لاق ليبح رش نب ليزه قيرط نم ًاضيأ يراخبلا مامإلا جرخأو
 تخاللو فصنلا ةنبالل لاقف تخأو نبا ةنباو ةنبا نع ىسوم وبأ لئس .

-5958- 



 لوقب ربخأو دوعسم نبا لئسف «ىنعباتيسف دوعسم نبا تئاو فصنلا

 امب اهيف ىضقأ نيدتهملا نم انأ امو ًاذإ تللض دقل :لاقف ىسوم يأ
 سدسلا نبالا ةئبالو فصنلا ةنبالل ملسو هيلعهللا لص يبنلا ىضق
 نبا لوقب هانربخأف ىسوم ابأ انيتآف ,تخأللف يقب امو نيثلثلا ةلمكت

 .07©2مكيف ربحلا اذه ماد ام ينولأست ال :لاقف دوعسم

 0 مقر ثيداحألا ١1١2و 48و05 مقر باب ضئارفلا باتك .يراخبلا حيحص 2غ(

 .١595و كالاث“و

598 





 « ةدناملا ةروس م

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ىلتي ام الإ ماعنألا ةميبب مكل تلحأ دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأاي »

 نيذلا ابمأاي . ديري ام مكحي هللا َنِإ مرح متنأو ديصلا يلح ريغ مكيلع
 الو دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اولحت ال اونمآ

 متللح اذإو اناوضرو مهبر نم الضف نوغتبي مارحلا تيبلا نيسآ
 نأ مارحلا دجسملا نع مكودص نأ موق نآنش مكنمرجي الو اوداطصاف

 ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو اودتعت

 محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح .باقعلا ديدش هللا نإ هلل اوقتاو

 امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا

 مالزألاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع حيذ امو متيكذ ام الإ عبسلا لكأ

 نوشخاو مهوشخت الف مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا قسف مكلذ

 مكل تيضرو تمعن مكيلع تمسقأو مكنيد مكل تلمكأ مولا
 روفغ هللا نإف مثإل فناجتم ريغ ةصمخم يف رطضا نمف انيد مالسإلا

 (7 - ١/ةدئاملا»# ميحر

 نت د

 -”"داآ د



 ١ - سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق :  دوقعلا «

 ريزنخلا # مكيلع ىلتيام الإ 9 مرحامو لحأام : دوهعلا
 » قنخت « ةقنخنملاو ا ةوادع 4« نآئش »» مكنلمحي « مكنمرجي

 ةيدرتملا 8 تومتف ءاهذقوب بشخلاب برضت 4# ةذوقوملاو 8 تومتف #
 هبنذب كرحتي هتكردأ |مف ةاشلا حطنت 4 ةحيطنلاو 8 لبجلا نم ىدرتت
 .207لكو حبذاف هنيعب وأ

 نبا نع ةحلط يبا نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو ظ
 . 2”ثالثلا تايآلا ريسفت يف ًاقرفم سابع

 : (مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق- ؟

 نوحبذي باصنأ بّصنلاو .رومألا يف اهب نومستقي حادقلا مالزألا »

 . ”2اهيلع

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو
 هلوق يفو ءاهيلع نولهيو نوحبذي باصنأ بصنلاو : لاق سابع

 اهب نومسقتسي اوناك حادقلا ىنعي : لاق # مالزالاب اومسقتست نأو ٠
 ٠ ش .2«*رومألا يف

 نب ديزي انربحأ ديمح نب دبع انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق ٠

 نبا أرق » : لاق راع يأ نب رامع نع ةملس نب دامح انريخأ نوراه

 تيضرو يتمعن مكيلع تممثأو مكتيد مكل تلمكأ موسيلا ل سابع

 .لوألا بابلا ديصلاو حئابذلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
 )١( .5ا//5 يربطلا ريسفت  20١ال تك ته(ته تا” ١)ل9.

 )( مقر باب «ةدئاملا ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١١(.
 ) ):8يربطلا ريسفت 2/0/5 8/.
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 انيلع ةيآلا هذه تلزنأ ول : لاقف يدوب هدنعو 4 ًانيد مالسإلا مكل

 موي يف نيديع موي يف تلزن اهنإف : سابع نبا لاقف اديع اهموي انذختال
 .( ةفرع مويو ةعمجلا

 «سابع نبا ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح : ىسيعوبأ لاق
 . "7حيحص وهو

 : دانسإلا نايب

 بحاص ظفاحلا مامإلا وه .يسكلا رصن نب ديمح نب دبع - ١
 وهو ( دبع » ليقف همسا ففخف ديمحلا دبع همساو ريسفتلاو دنسملا

 « بشخن » برقب رهنلا.ءاروام دالبب ةئيدم ىهو «( سك » ىلإ بوسنم

 حتفب اهركذ نورثكي سانلا نأ ريغ كلذك مهخيراوت يف ظافحلا اهركذ

 ةنس تام «ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم ةقثوهو .ةمجعملا نيسلاو فاكلا

 ملسمو ًاقيلعت يراخبلا مامإلا هل جرخأ دقو .نيتئامو نيعبرأو عست

 .29©2يذمرتلاو

 .ظفاحلا ناذاز نب نوراه نب دلاخ و بأ وه نوراه نب ديزي - ؟

 ناك ام .هقف هل ناك ديزي : دمحأ مامإلا هنع لاقو ,دباع نقتم ةقث وهو

 هتفلاخت يقتي «نومأملا» ناك ىتح ابيهم ناكو ! ؟ هنطفأو همهفأو هاكذأ

 ريغ ( حيحص وهو» هلوقو 0“ 5 مقر ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك . يذمرتلا ننس )1(

 نع فلتخت ةلمجلا هذهو (108/48 ىذوحالا ةفحت رظنا) يذمرتلا خسن ضعب يف دوجوم

 نسح ثيدح » لوقي ثيح هننس يف اذه لشم نع ريبعتلا يف يذمرتلا مامإلا ةقيرط

 . خاسنلا ضعب نم ةديزم اهلعلف « حيحص

 بيذهم يف بابللا 1١51١١ مقر 5١ بيرقتلا همأ مقر 0/١ ظافحلا ةركذت ١)

 .98/* باسنألا

 د ”ء#"خ د
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 ويا ماع - 5 1
 حيا حبس | ايس ايي ايس 0

 .نيعستلا براق دقو نيتئامو تس ةنس قوت ةعساتلا ةقبطلا ْس

 ,.2)ةعامجلا هل جرخا

 يف اعراب ًاحيصف ناك ظفاحلا مامإلا رانيد نب ةملس نب دامح - '“

 ًادباع ناكو .ىنانبلا تباث يف سانلا تبثأ وهو ,ثيدحلا يف ةقث :-

 وهو «هرمع رخآ يف هظفح ريغت دقو هلل لمعلاو ريخلا لعف ىلع

 هل جرخأ دقو .ةئامو نيتسو عبس ةنس تام «ةنماثلا ةقبطلا را:

 .©0ةعبرألاو ملسمو ًاقيلعت يراخبلا

 وهو .أطخأ ابر قودص .مشاه ىينب ىلوم رامع يبأ نب رامع- :

 .©9ةعبرألا,

 يبأ نب رامع ادعام تاقث مهلك ثيدحلا اذه ةاور نأ انل نيبت اذه...

 وهف (1) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عسمس دقو «قودصاوه

 . يذمرتلا مامإلا لاق اى ًانسح هدانسإ نوكي اذه نبع.

 رامع يبأ نب رامع نع دامح قيرط نم يسلايطلا دوادوبأ هجرخأ:
 200 هلع

 نع باهش نب قراط ثيدخ نم ناخيشلا هجرخأ ثيدحلا اذه.

 يف ةيآ نينمؤملا ريمأ اي : هل لاق دوهيلا نم الجر نأ باطخلا خ.

 84٠. مقر 77/7 بيذهتلا بيرقت 79/ مقر 1117/١ ظافحلا ةرك
 .0147 مقر ١91/١ بيرقتلا 2197 مقر ٠١7/١ ظافحلا ةرث.

 . 317/4 /ةصالخلا ,541/ مقر.48/7 بيرن

 .1897 مقر “4/0 ءالا١ مقر 91١ 7537/١١ مقر 150/57 بيذهتلا بي.

 . 19841 مقر ١/17 ةدئاملا ةروس «دواد يبأ يسلايطلا دنسم بيترتب دوبعملا ةح

 هد”



 ًاديع مويلا كلذ انذختال تلزنأ دوهيلا رشعم انيلع ول اهنؤ رقت مكباتك

 مكيلع تمقهتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا 8 لاق ؟ ةيآ يأ : لاق

 مويلا كلذ انفرع دق : رمع لاق # انيد مالسإلا مكل تيضرو تمعن

 ةفرعب مئاق وهو ملسو هيلع هللا ى يبنلا ىلع هيف تلزن يذلا ناكملاو

 .2')ةعمج موي

 *« ةصمخمل # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق - 8 ) 642١
 ,20 ةعاج

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . ")سابع

 : ىنعملا نايب

 يه دوقعلا 4« دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأاي 8# ىلاعت هلوق
 مامإلا هجرخأ يذلا لوألا ثيدحلا يف سابع نبا اهرسف (مك دوهعلا
 يبأ نب يلع قيرط نم متأ قايسب ريرج نبا هجرخأ دقو ؛يراخبلا
 دح امو ضرف امو .مرحامو لحأ ام ىنعي : لاق سابع نبا نع ةحلط
 نيذلاو ا لاقف كلذ ددش مث ءاوثكنت الو اوردغت الف .هلك نآرقلا يف

 لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني

 (؟0/دعرلا) 4 رادلا ءوس مهو ةنعللا مه كئلوأ ضرألا يف نودسفيو
20 

 باتك ءملسم حيحص 6 مقر ناميالا ةدايز باب ,ناميإلا باتك , يراخبلا حيحص 21١

 .* مقر ريسفتلا

 .يناثلا بابلا .ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك ,.يراخبلا حيحص (؟)

 .805/5 يربطلا هريسفت (9)

 . 7 ص رظنا  مدقت اك نسح هدانسإو ,«58/57 يربطلا ريسفت (5)

 هه



 يه ماعنألا ةميهب نإ ليق * ماعنألا ةميبب مكل تلحأ  هلوق

 ةداتقو يرصبلا نسحلا نع ريرج نبا هركذ «منغلاو رقبلاو لبإلا

 .(0) مهريغو يدسلاو

 هركذ ةيشحولا رمحلاو ءابظلاو شحولا رقب اهم دارملا نإ ليقو

 . "9ءارفلا

 رقبلاو لبإلا يهو ةيسنالا ماعنألا ةميهبل ةلماش اهنإ : ليقو
 هركذ ةيشحولا رمح لاو ءابظلاو شحولا رقبك ةيشحولا,منغلاو

 . 7 جاجزلا

 ماعنألا ةميهب ةحابإ نم ىنثتسا هناحبس هللا نآل رهاظلا وه اذهو

 متنأو ديصلا يلح ريغ ») هلوقب ةيشحولا نم انيلع همرح امو «يتأيس ايك
 .# مرح

 مدلاو ةتيملا يه : لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم

 ,(40هي هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو

 رخآ ىلإ * ةتيملا مكيلع تمرح  ىلاعت هلوق كلذ نم دارملاو

 حا آلا

 )١( يربطلا ريسفت 57/0٠.
 ءارفلل نآرقلا يناعم (؟) 548/1١ .

 جاجزلل نآرقلا يناعم قفز 157/57 .

 ) )5يربطلا ريسفت 01/5.

 د"ءاكش



 لالحإ نم رخآ ءانثتسا « مرح متنأو ديصلا ىلحم ريغ # هلوقو
 الإ اهيشحوو اهيسنإ ماعنألا ةميهب مكل تلحأ ىنعملا ,ماعنألا ةميهب

 الإو ةيآلا « ةتيملا مكيلع تمرح ل هلوقب انيلع لجو زع هللا هالتام

 .ةرمعلا وأ جحلاب نيمرحملل ةبسنلاب ديصلا
 .ةيآلا * هللا رئاعش اولحت ال اونمآ نيذلا اهيأاي ا ىلاعت هلوقو

 نبا نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا لوألا ثيدحلا يف ءاج

 .ةاودع 4 نآنش ظ مكنلمحي 4 مكتم رجي ا : لاق هنا سابع
 نب يلع قيرط نم الماك ةيآلا ريسفت ريرج نبا مامإلا جرخأ دقو

 : لاق * هللا رئاعش اولحت ال # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ

 ةمرح نومظعيو ايادهلا نودهمو مارحلا تيبلا نوجحي نوكرشملا ناك

 لاقف مهيلع اوريغي نأ نوملسملا دارأف , مهتجح يف نورجتيو .رعاشملا

 رهشلا الو » هلوق يفوأ .# هللا رئاعش اولحت ال » لجو زع هللا

 تيبلا نيمآ الو ا هيف ًالاتق اولحتست ال ينعي : لاق 4« مارحلا
 . 4 مارحلا

 هللا ىهنف ًاعيمج [  تيبلا نوجحي نوكرشملاو نونمؤملا ناكف ]

 دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ 8 اذه دعب هللا لزنأ مث ءرفاك

 .(78/ةبوتلا)# اذه مهماع دعب مارحلا

 - (7١/ةبوتلا)# هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك ام # لاقو
 «رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعيامنإ 8 لاقو

 ىلاعت هلوق يفو «مارحلا دجسملا نم نيكرشملا ىفنف - (18/ةبوتلا)

 هللا نوضرتي مهنأ ينعي : لاق 4 ًاناوضرو مهبر نم الضف نوغتبي »
 مكنلمحي الو : لاق « موق نآنش مكنم ٍرْجِي الو » هلوق يفو .مهجحب

 ه-”ءا/ د



 . 22هنع تيبن ام ىوقتلاو هب ترمأ

 .229مدقت اك نسح رثألا اذه دانسإو

 اراعشو أءلع لعج يأ «رعشأ امل مسا يهو ةريعش عمج رئاعشلاو

 رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ » ىلاعت هلوق ىنعملا اذه ىلع لدي امبو

 01 رق هللا

 هل ًايظعت :مارحلا هلا تيب ىلإ ىدهي هنآل كلذب يمس

 انعأ يف نوقلعي برعلا ناكو يده لا نم دلق ام يه دئالقلاو

 نبا جرخأ دقو «تيبلل اياده اهومدق دق مهنأب ًاراغشإ دئالق لبإلا
 ملام يدها : لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم كلذ :يف ريرج

 َتادْلَقُم دئالقلاو ,هدلقيو هيدذهم نأ هسفن ىلع لعج دقو ؛دلقي

 هصيمق هيلعو كلذ لعف نإف ,مرحأ دقف هيده لجرلا دلق اذإو «ىدمهلا

 . 27هعلخيلف

 نوكرشملاو نونمؤملا ناكف و هلوقو تال 056 تال ت١ 66 2.04/5 يربطلا ريسفت )1(

 دومحم خيشلا هتبثأو يربطلا ريسفتل ةلماكلا ىلوألا تاعبطلا نم طقس « تيبلا نوجحي

 خسانلا يف ساحنلا رقعج نأ ةياور نع ًلقن 518/9 فراعملا زاد ةعبط يف ركاش

 ةدايزلا هذه ريغب ميقتسي ال مالكلاو . يربطلا دانسإب رثألا اذه ىور ثيح خوسنملاو

 . هريغو يربطلا ريسفت نع القن - 555/37  روثنملا ردلا يف ةلماك ةياورلا تءاجن دقو

 ٠ .(5) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .07/7 يربطلا ريسفت (9)

-”48- 



 . "7مدقت [ك فيعض رثألا اذه دانسإو

 حورلا هتقراف ام ةتيملا 4 مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح وه ىلاعت هلوق
 لق » ىلاعت هلوقل طقف حوفسملا مدلا انه هب دارملا مدلاو «ةاكذ ريغ نم
 امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع ًامرحم ىلإ يحوأ اهيف دجأ ال

 #« هب هللا ريغل لهأ ًاقسف وأ سجر هنإف ريزنخ محل وأ احوفسم

 يف مدلا نولعجي اوناك ةيلهاجلا لهأ نإ ليق دقو .144(22/ماعنالا)

 .")اهنولكأيو اهنووشيو ءاعمألا

 ريغل حبذلا دنع هب يدون امو ينعي * هب هللا ريغل لهأ امو 9 هلوقو
 يف برعلا ناك دقو هل حبذ نم مساب توصلا عفر لالهإلاو هللا

 نمو «حبذلا دنع اهئامسأ ركذب نورهجيو مهمانصأل نوحبذي ةيلهاجلا
 هنمو «ةيبلتلاب هتوص هعفرل لهم ةرمع وأ ةجح يف ىّبلملل ليق كلذ
 رطملا لالهتساو .همأ نطب نم هطوقس دنع حاص اذإ يبصلا لالهتسا
 . *”ضرألا ىلع هعوقو توص وهو

 « عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو 9 هلوقو

 كلذ اهب لعف ءاوس اهسفن سابتحاب كلذو ءاقنخ تتام يتلا ةقنخنملا
 وأ نيدوع نيب لخدت وأ لبحب ةقثوم نوكت نأك كلذ امل قفتا وأ يمدآ
 .©0كلذوحن

 .(70) مقر ثيدحلا نإ

 77١/17. ىبطرقلا ريسفت (؟)

 ١هم/* جاجزلل نآرقلا يناعم (5)

 .1١١٠؟/١1 ءارفلل نآرقلا يناعم 2.80/5 يربطلا ريسفت (5)

 . 18/57 يبطرقلا ريسفت (6)

 ا



 ,2'”تومت ىتح ددحم ريغ ليقث ءيشب برضت يتلا يه ةذوقوملاو ظ

 اهتنخثأ اذإ ءاذاقيإ اهذقوأ اهتذقوأو ءاذقو اهذقوأ اهتذقو :لاقي

 .©”ًابرض

 . تومتف هوحنو لبج نم طقست يتلا يه ةيدرتملاو

 . تومتف ىرخأ اهحطنت يتلا يه ةجيطنلاو |

 . كلذ نم تاهف عبسلا هذخأ امو : ينعي عبسلا لكأ امو

 لوألا ةياورلا يف مدقت |ىك تامرحملا هذه سابع نبا رسف اذكهو

 . يراخبلا مامإلا اهجرخأ ىلا

 نم ملسمو يراخبلا مامإلا هجرخأ ام ةذوقوملا ىعم حضوي امتو

 هيلع هللا لص ىبنلا تلأس» :لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع ثيدح

 هباصأ امو هلكف هدحب باصأ ام :لاق «ضارعملا ديص نع ملسو

 (9(ذيقو وهف هضرعب

 بيصيف اضرع يضمي لصن الو شير الب هب يمري مهس ضارعملاو

 . (2انايحأ دوعلا ضرغب

 |ف» لوالا ثيدحلا يف سابع نبا لاق # متيكذ ام الإ  هلوقو

 نم ريرج نبا هجرخأ دقو (لكو حبذاف هنيعب وأ هبنذب كرحتي هتكردأ

 نم هتاكذ تكردأ ام» :لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط

 )١( ريثك نبا ريسفت 91/57.
 . ١58/57 جاجزلل نآرقلا يناعم (؟)
 . 16 مقر ثيدح لوألا بابلا . حئابذلاو ديصلا باتك «يراخبلا حيحص ()

 .194179 مقر ثيدح لوألا بابلا , حئابذلاو ديصلا باتك ءملسم حيحص

 . (ضرع ةدام) برعلا ناسل (5)

 5١خ"



 هيلع هللا مسا ركذاو حبذاف نيع هل فرطت وأ بنذ هل كرحتي هلك اذه

 .(لالح وهف

 ادعام تامرحملا نم هركذ مدقت ام ينعي (هلك اذه نمو هلوقو

 . هتاذل مرحم هنإف ريزنخلا

 ثيدحلا يف سابع نبا لاق #* بصنلا ىلع حبذامو # هلوق

 .اهيلع نولهمو نوحيبذي اوناك باصنأ بصنلاو : قباسلا

 حيجن يبا نبا قيرط نم ريرج نبا جرخا (ى ةراجحلا نم يهو
 لهأ اهيلع حبذي ةبعكلا لوح ةراجح :بصنلا يف لاق دهاجم نع

 .')اهنم مهيلإ بجعأ ةراجحب اؤاش اذإ اهنولدبيو ةيلهاجلا
 هركذ العو لج هللا نكلو هللا ريغل هب لهأ امم بصنلا ىلع حبذلاو

 ةيعرشلا ةاكذلاب هكرادت نكمي ال هنأل ىكذ ام هنم نثتسي ملو هصوصخب

 الإ  ىلاعت هلوق هنم ىنثتسا اميف لخد كلذلو هيلع هللا مسا ركذ دعب

 . قبس [(ى * متيكذ ام

 ثيدحلا يف سابع نبا لاق # مالزألاب اومسقتست نأو # هلوق

 كلذب دارملاو «رومألا يف اب نومستقي يتلا حادقلا مالزألا» : يناثلا

 نوديري |ميف رشلا نم ريخلا ةفرعمل ةيلهاجلا لهأ اهلمعتسي يتلا حادقلا

 .مهرومأ نم كلذ ريغو فالحألاو ماكحألاو رفسلا نم هيلع مادقإلا

 اهدحأ :ةثالث يهو هسفن ةصاخل ناسنإلا اهلمعتسي ةصاخ حادق اهنمف

 نإف هيلع ءيش ال لفغ ثلاثلاو ءلعفت ال يناثلاو .لعفا هيلع بوتكم

 داعأ لفغلا جرخ ناو لعفي مل يهانلا جرخ نإو .لعف رمآلا جرخ

 )١( يربطلا ريسفت 0/5.
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 اعلا مهنوئشل اهنولمعتسي حادق اهنمو «ىرخأ ةرم ماسقتسالا

 فوج يف حادق ةعبس تناكو ةكم لهأ اهيلإ مكاحتي يتلا حادقلاك

 ةيدلا لمحت حدقلا اذه هيلع جرخ نمف تايدلل دحاو اهنم «ةبعكلا

 يناثلا ىلعو (مكنم)» اهدحأ ىلع بوتكم بسنلا تابثإل حادق اهنمو

 هبحاص ناك (مكنم» جرخ اذإف «قصلم» ثلاثلا ىلعو «مكريغ نم»

 «قصلم» 53 دإو افيلح ناك 1م كدبغ نماا جرخ نإو بسنلا صلاخ

 .©3لصنلاو شيرلا هيلع

 بصنلا هذه دارملا (اهيلع نوحبذي باصنأ بْصْنلاَو» لوقو

 ابنم نوُلهمو ماعنألا اهيلع نوحبذيف ةيلهاجلا لهأ اهمظعي ةراجح

 . ةحلط يبأ نب ىلع ةياور يف قبس ايك ةرمعلا وأ جحلل

 كلذ نم لكأ نم ينعي ؛ سابع نبا لاق * قسف مكلاذ # هلوق

 . 2ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم هنع ريرج نبا هجرخأ «قسف وهف هلك

 اوكرتت نأ نم ينعي * مكتنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا # هلوقو
 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك كرشلا ىلإ اوعجرتو مكنيد
 , 7 أدبأ مهنيد ىلإ اوعجرت نأ ىنعي : لاق سابع نبا نع ةحلط

 ثيدحلا بيرغ يف ةيابنلا 2777/8 ٍئرابلا حتف ءالال ,//7 يربطلا ريسفت )١(

5/7 . 

 ./8/5 يربطلا ريسفت (0)

 .78/7 يربطلا ريسفت (9)
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 يتمعن مكيلع تمقتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا ا هلوقو

 :لاق مالسإلا وهو :سابع نبا لاق 4 ًانيد مالسإلا مكل تيضرو
 الف ناميإلا مهل لمكأ دق هن أ نينمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هللا ربخأ

 دقو .ًادبأ هصقني الف هركذ زع هللا همتا دقو ءادبأ ةدايز ىلإ نوجاتحي

 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ .«ادبأ هطخسي الف هللا هيضر

 ('"”سابع نبا نع ةحلط

 . 2مدقت (ك نسح دانسإو

 تلزنأ ول : سابع نبال لاق ًايدوهي نأ يناثلا ثيدحلا يف قبس دقو
 يف تلزن اهنإف :سابع نبا لاقف .ًاديع اهموي انذختال انيلع ةيآلا هذه

 .ةفرع مويو ةعمجلا موي يف :نيديع موي
 يدوهي عم هنع هللا يضر رمعل تثدح ةصقلا هذه نأ قبس امك

 رمع نم ملعلا اذه دافتسا 5 نأ نبا لعلو .ءكلذ لثمب باجأو

 نيعمجأ مهنع هللأ يب ىضر هايإ هتمزالم ةرثكل

 تاداهشلا نم هيلع يوتحت امل ةيآلا هذه يدوهيلا مظع اهنإو

 هلمحلا ةمألا هذه ىفطصا يذلا نيدلا اذهل العو لج هللا نم ةميظعلا

 هريسفت يف سابع نبا اهركذ يتلا يهو .ًاعيمج سانلا ىلإ هغيلبتو

 . قباسلا

 ثيدحلا يف سابع نبا لاق 4 ةصمحت ين رطضا نمف إف هلوق
 ةنبجملا لثم ةلعفم نزو ىلع ةصمخملاو «ةعاجم :ةصمخم» : عبارلا

 .(7؟) مقر ثيدحلا رظنا )32
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 ةعاجملا نأل كلذو هرومض وهو نطبلا صمخ نم يهو «ةلخبملاو

 كلذو اهنطاب وهو مدقلا صمخأ كلذ نمو نطبلا رومض ببست

 : ىشعألا لاق ..اهرومضل

 "ناصئاخ ننيب بخس مكتاراجو مكتوطب ةالم تملا يف نودي
 مهوق هنمو «ليملا فنجلا لصأ *« مثإل فناجتم ريغ إط هلوقو

 اك .دصقلاو دمعلا انه هب دوصقملاو ءاولام اذإ «ىلع موقلا كففلجأو

 هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 ام ىلإ ينعي :لاق 4 مثإل فناجتم ريغ ةصمخم يف رطضا نمف إ) ىلاعت

 ريغ :لوقي # مثإل فناجتم ريغ »» ةيآلا هذه ردص يف ىمس ام مرح
 . 9 هثإل دمعتم

 « رطضا نمف ف » هلوقب قلعتم 4 ميحر روف هلل نإف )ف هلوقر
 هذه نم لكألا ىلإ رطضا نمف :ىنعملا «لكأف» :ريدقت ىلعوهو

 لاح هايإ هباكترال كلذ هبنذ هيلع رتاس هللا نإف اهبنم لكأف تاروكذملا

 .لاحلا كلت يف وهو هذخاؤي مل ثيح هب ميحر ةرورضلا

 ١57/١ ةديبع يبأل نآرقلا زاجم «84/5 يربطلا ريسفت 09

 .(صخخ ةدام) يناهفصألا بغارلا تادرفم

 ١67/1١. نآرقلا زاجم . 85/5 يربطلا ريسفت (؟)

-”١54- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 زم متملع امو تابيطلا مكل لحأ لق مه لحأ اذام كنولأسي
 مكيلع نكسمأ امن اولكف هللا مكملع امن نجنوملعت نيبلكم حراوجلا
 .(8/ةدئاملا) 4 باسحلا عيرس هللا نإ هللا اوقتاو هيلع هللا مسا اوركذاو

 ني نت

 دقف بلكلا لكأ نإ : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 239 ١-
 « هللا مكملع ام نهنوملعت 9 لوقي هللاو .هسفن ىلع كسمأ امنإ هدسفأ

 . ")كرت ىتح مّلعُتو برضتُف

 نايب يف يتأيس امك قرط ةدع نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . ىنعملا

 : ىنعملا نايب

 باحصأ ضعب مه نولئاسلا « مه لحأ اذام كنولأسي و هلوق
 نم يقهيبلاو مكاحلا هللادبع وبأ جرخأ اى ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا

 نع ميكح نب عاقعقلا نع حلاص نب نابا نع قاحسإ نب دمحم قيرط
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 لشقب ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر انرمأ : لاق عفار يبأ نع ىملس

 يتلا ةمآلا هذه نم انل لجأ ام هللا لوسر اي :سانلا لاقف «بالكلا
 مكل لحأ لق مه لحأ اذام كنولأسي » هللا لزنأف ؟اهلتقب ترمأ
 .# نيبلكم حراوجلا نم متملع امو تابيطلا

 هقفاوو «هاجرحي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» : مكاحلا لاق
 . 27يبهذلا

 كلذ نمو «بيط ماعط لك يأ 4 تاييطلا مكل لحأ لق )ف هلوق
 يف هناحبس هللا اهركذ يتلا ةقباسلا تامرحملا نم تلخ يتلا حئ ئايذلا

 اهي ل قي آل يا مك تمرح هر

 هجرخأ امو روغصلاو وذو ”يراوضلاو بالكلا حراوجلاب

 . "”ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا

 : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا جرخأو
 .(©9ةملعملا روقصلاو بالكلا حراوجلا

 : لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يقهيبلا جرخأو
 . 20ديصلل ملعي ربط لكو يزابلاو ةملعملا باللككلا نم

 )١( ةدئاملا ةروس ريسفتلا باتك كردتسملا 5/7501١.

 حئابذلاو ديصلا باتك . يقهيبلا ننس 770/9 .
 (ارض ةدام برعلا ناسل) تملع ام دعب ذيصلا ىلع تداتعا انا يراوضلا ةهإ .

 ) )9يربطلا ريسفت 9/5
  69يربطلا ريسفت 80/5.

 ) )0حئابذلاو ديصلا باتك ,يقهيبلا ننس 50/9 .
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 ىنعمب حرتجاو نالف حرج :لاقيو «بساوكلا ىنعمب حراوجلاو

 يف اى تائيسلا حارتجا هنمو ءاهب بستكي هنأل ةحراحلا هنمو .بستكا

 ('10(0 /ماعنألا) # راهغلاب متحرج ام ملعيو # ىلاعت هلوق

 ديص باحصأ لاحلا هذه يف متنأو ينعي « نيبلكم إ» هلوقو

 7” بالكو لكُم لجر :لاقي «بالكلاب

 ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك ,مكل ديصلا بلط نهنوملعتف
 ٌلكأي الف هذيص كسعمي نأ بالكلا ن نم مّلعملا نإ : لاق سابع نبا نع

 كرديف هبحاص يتأي نأ لبق هديص نم لكأ نإف «هبحاص يأي ىتح هنم

 , 9هديص نم لكأي الف هتاكذ

 نبا نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا بابلا ثيدح يف مدقتو

 .هسفن ىلع كسمأ امنإ هدسفأ دقف بلكلا لكأ نإ» :لاق هنأ سابع

 .«كرتت ىتح مّلَعَتو برضُنَف# هللا مكملع ام نهنوملعت » لوقي هللاو

 « هيلع هللا مسا اوركذاو مكيلع نكسمأ ام اولكف ظ هلوقو
 .حراوجلا هنم لكأت ال نأ كلذ ةمالعو .مكل نسبح ام اولك : ينعي

 متاح نب يدع ثيدح نم ملسمو يراخبلا مامإلا جرحخأ [ى كلذو

 ىلص هللا لوسر ينعي لاق « ىبلك لسرأ: تلقف» :لاق هنع هللا ىضر

 ؟لكأ نإف :تلق ءلكف تيمسو كبلك تلسرأ اذإ  ملسو هيلع هللا

 )١( يبطرقلا ريسفت 77/57.

 . ١54/1١ ةديبع يبأل نآرقلا زاجم «50 5/١ طسوألا شفخألل نآرقلا يناعم

 . ١77/7 جاجزلل نآرقلا يناعم (؟)

 . 77/57 يبطرقلا ريسفت 5/1١ ١6« ةديبع يبأل نآرقلا زاجم

 .47/5 يربطلا ريسفت (*)

-”3١/- 



 :تلق .هسفن ىلع كسمأ امنإ ءكيلع كسمي مل هنإف لكأت الف :لاق

 ىلع تيمس امنإ كنإف لكأت ال :لاق ؟رخآ ًابلك هعم دجأف ىبلك:لسرأ

 . 2)(رخآلا ىلع مست ملو كبلك

 .6 الك مقر ثيدح «يناثلا بايلا « حئابذلاو ديصلا باتك . يراخبلا حيحص 23(

 89 مقر ثيدح «لوألا بايلا  حئابذلاو ديصلا باتك ءملسم حيحص

-”١8 
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام 3

 مكيديأو مكهوجو اؤلسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي

 ابنج متنك نإو نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلإ

 طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو او رهطاف

 اوحسماف ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ

 .("/ةدئاملا) * هنم مكيديأو مكهوجوب

 نر انتل

 ليقع نب دمحم نب هللادبع نع رمعم نع قازرلادبع جرخأ ١
 انل تلاق مث .ًثالث هيمدق لسغ ملسو هيلع هللا لصيبنلا نأ عيبرلا نع

 :لاقف هتربخأف ثيدحلا اذه نع ىبلأسف ىلع لخد دق سابع نبا نإ

 . "0 نيمدقلا ينعي  حسملا هللا باتك يف دجنو لسغلا الإ سانلا ىبأي

 نب هللادبع نع ةنييع نب نايفس قيرط نم يقهيبلا هجرخأو
 الإ باتكلا ين دجأ ام سماع نب كف درا يف محو لع نب مك

 ا نيتحسم تل ْخ

.56 
 مقر ثيدح .نيلجرلا لسغ باب «ةراهطلا باتك .قازرلادبع فنصم

)١( 

 يقهيبلا ننس (؟) ١/ 277لسغلا نيلجرلا ضرف نأ ىلع ليلدلا باب .ةراهطلا باتك .

-”59 



 : دانسإلا نايب

 . ؟')هتمجرت تمدقت تبث ةقث وهو دشار نباوه رمعم 1

 دمحم وبأ يمشاهلا بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم نب هللادبع 7

 ةعبارلا ةقبطلا نم «ةرخأب ريغت لاقيو «نيل هثيدح يف قودص ؛يندملا

 . 29ةئامو نيعبرألا دعب تام

 ذوعم تنب يه  ديدشتلاو ريغصتلاب - عّيّبَرلاو كو
 ءارفع نب

 ال جرخأ «ةباحصلا راغص نم اهنع هللا يضر ةيراّجنلا ةيراصنألا

 . ")ةعامجلا

 نكل لصتم هدانسإف «؟7ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 ثيداحألاب ربجني هنكل فعض هثيدح يف ليقع نب دمحم نب هللادبع هيف

ص هلتمو «هريغل انسح هدانسإ نوكيف هل دهشت ىتلا ةيتأآلا ٠
 (مك حيح

 . نيمداقلا نيرثألا نم انل نيبتيس

باج نع ةداتق نع رمعم نع قازرلادبع جرخأ - 7
 ١١( ) وأ ديز نب ر

 ركذ هنأ ىرت الأ نيتلسغ هللا ضرتفا :لاق سابع نبا نع ةمركع

 . 220؟نيتحسملا كرتو نيتحسم نيلسغلا ناكم لعجف مميتلا

 :دائساللا نايب

 ١ 20هتمحرت تمدقت تبث ةقثوهو يدزألا دشار نباوهرمعم .

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )8(.
 7١7. /هصالخلا 23191 مقر 557/١ بيرقتلا (0)

 . 5947/4 ةباصإلا غ5 مقر 548/7 بيرقتلا (*)

 .19 مقر ١7/5 بيذهتلا بيذهت (4)
 .04 مقر ثيدح «نيلجرلا لسغ باب «ةراهطلا باتك «قازرلادبع فنصم (5)

 .(8) مقر ثيدحلا رظنا (5)
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 )ك٠١5(

 . ")هتمحرت تمدقت تبث ةقث ىمودسلا ةماعد نب ةداتق - ؟

 ةقث وهو هتينكب روهشم .يدزألا ءاثعشلا وبأ ديز نب رباج -"*

 .0©2ةعامجلا هل جرخأ «ةثلاثلا ةقبطلا نم .هيقف

 , ")هتمحرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو
 غ2 : "0 0
 0 ”ضعب نم مهضعب عمس دق تاقث ةاورلا ءالؤهف

 . حيحص اذه ىلع هدانسإف

 نب ورمع ينربخأ :لاق جيرج نبا نع قازرلادبع جرخأ - ٠

 ناتحسم ءوضولا سابع نبا لاق لوقي ةمركع عمس هنأ رانيد

 , 20ناتلسغو

 ١- هتمجرت تمدقت هيقف ةقث جيرج نبا 290.

  5هتمحرت تمدقت تبث ةقث رانيد نب ورمع 2

 , ")هتمحر ت تمدقت تبث ةَقث ةمركعو - '*'

 اذه ىلع هدانسإف ضعب نم مهضعب عاس نايب مدقت دقو

 5( م

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )١١(.

 .51/ مقر /؟/١ ظافحلا ةركذت ا" مقر ١١7/١ بيرقتلا )2

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (9)
 51١. مقر "8/5 ت6 مقر 0١/48" بيذهتلا بيذهت (4)

 .50 مقر نيلجرلا لسغ باب ,ةراهطلا باتك .قازرلادبع فنصم (5)
 .(19) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 )٠١(. مقر ثيدحلا رظنا (90

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا 00
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 دانسإلا اذهب جيرج نبا قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . 2)هلثم ركذو

 نب دمحم نب هللادبع لوألا رثألا دانسإ يف نأ انل نيبت اذهو

 . ةرخأب ريغت هنإ لاقيو نيل هثيدح يف قودص وهو بلاط يبأ نب ليقع

 نم مهضعب عمس دق تاقث مهلكف نيتريخألا نيتياورلا لاجر امأ

 . دانسإلا حيحص اذه ىلع ءانب ثيدحلا نوكيف

 نبا نع رمعم انربخأ قازرلادبع انثدح :دمأ مامإللا لاق -

 نبال نذأتسا هنأ ةشئاع ىلوم ناوكذ نع ةكيلم يبأ نبا | نع 0"2مثيح

 نمحرلادبع نب هللادبع اهيخأ نبا اهدنعو تومت ىهو ةشئاع ىلع سابع

 :تلاقف . كينب ريخ نموهو كيلع نذأتسي سابع نبا اذه :لاقف

 هنإ :نمحر لادبع نب هللادبع اهل لاقف «هتيكزت نمو سابع نبا نم ىنعد

 كعدويلو كيلع ملسيلف هل ىنذأف هللا نيد يف هيقف هللا باتكل ءىراق

 سلجو ملس مث سابع نبا لخدف هل نذأف تكش نإ هل نذأف :تلاق

 لك كنع بهذي نأ نيبو كنيب ام هللاوف نينمؤملا مأ اي يرشبأ :لاقو

 لاقوأ_هبزحو ادمح ةبحألا ىقلتو - بصو لاق وأ - بصنو ىذا

 نبا لاقف ءًاضيأو :تلاقف ءكدسج كحور قرافت نأ الإ  ةباحصأ

 نكي ملو هيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ بحأ تنك : سابع

 تاوامس عبس قوف نم كتءارب لجو زع هللا لزنأو ءًابيط الإ بجي

 )١( يربطلا ريسفت ١58/5.

 يف يتأيس امك «مثيخ نبا نع هباوص أطخ وهو مثيخ يبأ نع يبلحلا ةعبط دنسملا يف ءاج (؟)
 . هتمج رت

 د”559-
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 ريغ ىلع موقلا حبصأ ىتح  اهبلط يف لاق وأ  اهئاغتبا يف هعم سانلاو

 . ©')ايسنم ايسن تنك نأ تددول هللاوف اذه نم سابع

 :دانسإلا نايب

 يريمحلا عفان نب مامه نب قازرلادبع مامإلا وه قازرلادبع - ١

 ةرشع ىدحإ ةنس تام «ةعساتلا ةقبطلا نم , عيشتي ناكو ريغتف هرمع

 .2 9 ةعامجلا هل جرخأ .نوناثو سمخ هلو نيتئامو

 ١ - ”9هتمحرت تمدقت تبث ةقث وهو يدزألا دشار نبا وه رمعم © .

 وبأ يكملا ىراقلا ميثخ نب نامثع نب هللا دبع وه ميثخ نبا - ؟

 نيثالثو نيتنثا ةنس تام ةسماخلا ةقبطلا نم قودص وهو «نايثع

 , (©ةعبرألاو ملسمو اقيلعت يراخبلا هل جرخأ .ةئامو

 يبأ نب هللا دبع نب هللا ديبع نب هللا دبع وه ةكيلم يبأ نبا - 4

 ةقثوهو .ملسو هيلع هللا ى يبنلا باحصأ نم نيثالث كردأ ةكيلم

 )١( دمحأ دنسم ١/59".

 701 مقر 5514/١ ظفاحلا ةركذت 21١87 مقر 005/١ بيرقتلا 6

 .(8) مقر ثيدحلا رظنا (9)
 501٠١. مقر ١١١/65 ليدعتلاو حرجلا .44 مقر 455/١ بيرقتلا (4)

 د”؟"-



 هل جرخأ ةئامو ةرشع عبس ةنس تام .ةثلاثلا ةقبطلا نم «هيقف

 . 227 ةعامجلا

 نم .ةقث يندم ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ىلوم ورمع وبأ ناوكذ  ه

 .27يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هل جرخأ .ةثلاثلا ةقبطلا

 نكل لصتم هدانسإف 27 ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 . انسح هدانسإ نوكيف قودص وهو ميثخ نبا هيف

 نم اهنع هللا يضر ةشئاع ببسب ةيآلا هذه لوزنن ربخ يور دقو

 ةشئاع ثيدح نم يراخبلا مامإلا هجرخأام كلذ نم «ىرخأ قرط
 يف ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر عم انجرخ : تلاق اهنع هللا يضر

 يل دقع عطقنا - شيجلا تاذب وأ  ءاديبلاب انك اذإ ىتح هرافسأ ضعب

 اوسيلو هعم سانلا ماقأو هسامتلا ىلع ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر ماقأف

 الأ : اولاقف قيدصلا ركب ىبأ ىلإ سانلا أف ءام مهعم سيلو ءام ىلع
 سانلابو ملسو هيلع هللا ى هللا لوسرب تماقأ ةشئاع تعنص ام ىرت

 هللا ىلص هللا لوسرو ركب وبأ ءاجف ؟ ءام مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو

 لوسر تسبح : لاقف .مان دق يذخف ىلع هسأر عضاو ملسو هيلع
 تلاق ..ءام مهعم سيلو ءام ىلع اوسيلو سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هديب يننعطي لعجو لوقي نأ هللا ءاشام لاقو ركب وبأ ىنبتاعف : ةشئاع

 هيلعفللا لص هللا لوسر ناكم الإ كرحتلا نم ىنعنمي الو يترصاخ يف

 ىلع حبصأ نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف ,يذخف ىلع ملسو

 .454 مقر ٠١١/١ ظافحلا ةركذت ,.407 مقر ١/١ بيرقتلا 2001(

 5١1١. مقر 10١/7 ليدعتلاو حرجلا 9 مقر 778/١ بيرقتلا (5)

 .١1ا/ مقر 9/8 20377 مقر ١5/6" ع4 مقر 147/١١ بيذهتلا بيذبت (5

-”955- 



 لوأب ىهام :,ريضح نب ديسا لاقف مميتلا ةيآ هللا لزنأف ءام ريغ

 دقعلا اذإف هيلع تنك يذلا ريعبلا انثعبف : تلاق ءركب يبأ لآاي مكتكرب

 , 20 هتمحت

 : ىنعملا نايب

 نيلجرلا ضرف نأ ىري سابع نبا نأ تاياورلا هذه نم انل نيبت
 هلوق يف رجلا ةءارق ىلع ءانب كلذو .لسغلا ال حسملا وه ءوضولا يف

 « مكسوءر )8 ىلع ةفوطعم اهنأ ىلع ماللا رسكب « مكلجرأو © ىلاعت

 يبأو ةزمح ةءارق يه هذهو # مكسوءرسب اوحسماو إ ىلاعت هلوق يف

 بوقعيو ىئاسكلاو رماع نباو عفان ةءارق يه بصنلا ةءارقو

 . 2”صفحو

 هجرخأ [يف كلذو بصنلاب ةيآلا أرق هنأ سابع نبا نع ىور دقو

 نع ةمركع نع ءاذحلا نارهم نب دلاخ قيرط نم يقهيبلاو يربطلا
 بصنلاب « مكلجراو مكسوءرب اوحسماو # أرقي ناك هنأ سابع نبا

 . "”لسغلا ىلإ رمألا داع : لاقو

 . لسغلا وه نيلجرلا ضرف نأ ىأر دق كلذ ىلع ءانب نوكيف

 جرصخأ امك ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ةنسل قفاوملا وه اذهو

 .171/ مقر ثيدح «ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )غ1(

 . 75 5/57 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (5)
 يربطلا ريسفت ١ ءابصن « مكلجرأو#» ةءارق باب .ةراهطلا باتك  يقهيبلا ننس ١)

 . الك
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 تيأر : لاق مث ءاثالث لجر لك لسغ مث هيفو ملسو هيلع هللا

 . ")اذه يئوضو وحن ًاضوتي ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 هيبأ نع ينزاملا ىبحي نب ورمع ثيدح نم يراخبلا مامإلا جرخأو

 عيطتستأ : - ىبحي نب ورمع دج وهو  ديز نب هللا دبعل لاق الجر نأ
 لاقف ؟ ًاضوتي ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ناك فيك ينيرت نأ

 ملسو هيلعهللا لص يبنلا ءوضو ركذ مث ... . معن : ديز نب هللا دبع

 .200( هيلجر لسغ مث » : لاق نأ ىلإ

 مو : رجح نبا طفاحلا لاق .ءاملعلا روهمج هيلع يذلا وه اذهو

 سابع نباو يلع نع الإ كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع تبثي
 يبأ نب نمحرلا دبع لاق كلذ نع عوجرلا مهنع تبث دقو سنأو

 لسغ ىلع ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر باحصأ عمجأ ١ : ىليل

 55ه أ روصنم نب ذيعس هاور )) نيمدقلا

 هلوق ربسفت يف ةيآلا هذه هيلع لمتشت ام ضعب نايب قبس دقو

قت ال اونمآ نيذلا اهيأاي »© ىلاعت
 *« ىراكس متنأو ةالصلا اوبر

 650( /ءاسنلا - ةيآلا)

 . ١45 مقر ثيدح « 58 مقر باب ءءوضولا باتك . يراخبلا حيحص 01(

 ..186 مقر ثيدح 278 مقر باب ءءوضولا باتك « يراخبلا حيحص (؟)

 . 516/1 يرابلا حتف .(م)

 .(579) ص رظنا (5)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 نأ ًاداسف ضرألا ين نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ ٠
 نم اوفني وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي
 الإ . ميظع باذع ةرخآلا ين مهلو ايندلا يف يزخ مه كلذ ضرألا
 روفغ هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا
 . 75 - 3” / ةدئاملا)# ميحر

 انثدح لاق ىيحي نب ايركز انربخأ : ىئاسنلا مامإلا لاق )0421١ 
 يبأ ينثدح لاق دقاو نب نيسحلا نب يلع نأبنأ لاق ميهاربإ نب قاحسإ

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي انثدح لاق
 هذه تلزن : لاق ةيآلا * هلوسرو هللا نوب راحي نيذلا ءازج امنإ

 هيلع نكي مل هيلع ردقي نأ لبق مهنم بات نمف نيكرشملا يف ةيآلا
 ضرألا يف دسفأو لتق نمف .ملسملا لجرلل ةيآلا هذه تسيلو «ليبس

 نأ كلذ هعنمي مل هيلع ردقي نأ لبق رافكلاب قحل مث هلوسرو هللا براحو
 .2«2باصأ يذلا دحلا هيف ماقي

» 
 هللا نوب راحي نيذلا ءازج امنإ » ىلاعت هلوق باب .مدلا ميرحت باتك ,يئاسنلا ننس

)١( 
 //1ل ةيآلا ١ ١١.
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 اذهب دقاو نب نيسحلا نب يلع قيرط نم ًارصتخم دواد وبأ هجرخأو

 . 0'2دانسإلا

 -: دائسإلا نايب

 نب نيسحلا نب , يلع هيف نأ انل نيبتو هيلع مالكلا مدقت دانسإلا اذه

 دانسإلا اذه نوكي اذه ىلعو ؛2”ههولاب مهتم وهف «يزورملا دقاو

 مو ءنيسح ا نب , يلع هيف مهو ام نوكي نأ لامتحال فعضلل المتحم

 هفالحخ ىلع لدي ام سابع نبا نع يور لب «هيوقي رخآ ًاقيرط هل دجأ

 . ىنعملا نايب يف قأيس امك

 ؛ ىنعمل ناي
 اذإ نيكرشملا يف اتلزن نيتيآلا نيتاه نأ ةياورلا هذه نم مهفي

 اولتقف قيرطلا اوعطق نأب ًاداسف ضرألا يف اوعسو هلوسرو هللا اويراح

 سيلف هيلع ردقن نأ لبق مهنم بات نمف .نيملسملا اوفاخأ وأ اوبهنوأ

 .دحلا هنع طقسيو ليبس هيلع انل

 مالسإلا نع نيدترملا : نيكرشملاب دصقي سابع نبا نأ رهاظلاو
 اودترا مث اوملسأ نيذلا نيينرعلا يف اتلزن نينيآلا نيتاه نأ ثيح

 مامإلا ربخلا اذه جرخأ دقو ءاهتاعر اولتقو ةقدصلا لبإ اوذخأو

 نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم دواد وبأو ملسمو يراخبلا

 ويبي ب. تم هللا ى هللا لوسر ىلع اومدق ةنيرع نمأسان

 نأ متئش نإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف ”)اهووتجاف

 . 4775 مقر ثيدح .ةبراحملا باب ,دودحلا باتك ,دواد يبأ ننس 0

 .(17) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 مل ةنيدملا ءاوه نأل كلذو لواطت اذإ فوجلا ءادو ضرملا وهو .ىوجلا ميهباصأ ينعي ةفز

 ١ /73١8(. ريثالا نبال ةيابنلا) مهقفاوي
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 مث اوحصف اولعفف ءاهاوبأو اهنابلأ نم اورشتف ةقدصلا لبإ ىلإ اوجرخت

 لوسر دوذ اوقاسو مالسإلا نع اودتراو مهولتقف ةاعرلا ىلع اولام
 يف ثعبف ملسو هيلعدللا ىلص يبنلا كلذ غلبف ,2'”ملسو هيلعهللا ىلص هللا

 ةرحلا يف مهكرتو مهنيعأ لمسو مهلجرأو مهيديأ عطقف مهب ىتأف مهرثا
 .اوتام ىتح

 يف ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ثععبف : هل ةياور يف دوادوبأ دازو

 اغإ 8 كلذ يف ىلاعتو كرابت هللا لزنأف : لاق .مهب قأف ةفاق مهبلط
 .ةيآلا « اداسف ضرألا يف نوعس,و هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج

 لمس امنإ : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ملسم مامإلل ةياور فو
 .©0ةاعرلا نيعأ اولمس مهنأل ككئلوأ نيعأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ةيآلا يف نيبراحملاب دارملا نأ ىلإ ءاملعلا نم روهمجلا بهذ دقو
 يف تسيل ةيآلا نوك ىلعع اوجتحاو «نيملسملا نم قيرطلا عاطق
 دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق » ىملاعت هلوق لثمب نيكرشملا
 نأ تملع امأ ١ صاعلا نب ورمعل ملسو هيلعهللا لصهلوق .*4 فلس
 تايآلا هذه يف ىلاعت هلوقو ,؟>ملسم هاور « هلبق ناك ام مده مالسإلا

 روفغ هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ ©
 تلبق بات اذإ كرشملا نأ ذإ نيكرشملا يف تسيل اهنأ ىلع لدي *# ميحر

 سمخ ىلإ ليقو رشع ىلإ ليقو عست ىلإ ثالث نص ليق لبإلا نم ريغصلا عيطقلا وه دوذلا )١(
 . (دوذ ةدام : برعلا ناسل) كلذ نم رثكأ ليقو ةرشع

 .5801 مقر ثيدح )١5(. مقر باب .دودحلا باتك ,يراخبلا حيحص (؟)

 .5١و 9 مقر ثيدح .7 مقر باب .ةماسقلا باتك ءملسم حيحص
 . 4555و 47514 مقر ثيدح «ةبراحملا يف ءاجام باب .دودحلا باتك .دواد يبأ ننس

 .197 ثيدح .04 باب .ناميإلا باتك .ملسم حيحص هه
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 .0©2كلذ دعب وأ هيلع ردقن نأ لبق ءاوس هتبوت

 لبق ًابئات ءاج نمع دحلا طاقسإ وه ةباحصلا لمع هيلع يذلاو

 ةلثمأ هريسفت يف ريثك نبا ركذ دقو «نيملسملا نيبراحملا نم هيلع ةردقلا

 . "29مهنع هللا يضر ةباحصلا لمع نم كلذل

 يف ةيآلا نأ يف روهمجلا لوق لقن ام دعب رجح نبا ظفاحلا لاق

 يف ينعي - مهيف ًالوأ تلزن ةيآلا نأ دمتعملاو» : نيملسملا نم نيبراحملا

 نيملبسملا نم براح نم اهمومعب لوانتت يهو  نييئرعلا نم نيدترملا

 ريخي ًارافك وناك نإف ,ةفلتغ نيقيرفلا ةبوقع نكل «قيرطلا عطقب
 امهدحأ : نيلوق ىلعف نيملسم اوناك نإو «مهب رفظ اذإ مهيف مامإلا

 ذخأ نمو لتق لتق نمف ةيانجلا يف رظني : نييفوكلاو يعفاشلا لوق وهو

 لاقو عيونتلل «وأ» اولعجو .ىفن الام ذخأي ملو لتقي مل نمو عطق لاملا

 . "7ةثالثلا رومألا نيب مامإلا ريخيف رييختلل يه لب : كلام

 ىلاعت هلوق يف ءانثتسالا نأ ثيدحلا اذه يف ديري سابع نبا لعلو

 روفغ هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ »

 لبق اوبات اذإ نيذخاؤم ريغ رافكلا نم نيبراحملا نأ هب دوصقم 4 ميحر

 نأل لاومألا ذخأ وأ ءامدلا كفس نم مهنم قبس امب مهيلع ةردقلا

 ال هيلع ةردقلا لبق بات نإو هنإف ملسملا امأ .هلبق ام مدي مالسإلا

 .لام وأ مد نم باصأ ام دح هنع طقسي

 نم نيبراحملل ةبسلاب ءاملعلا روهمج هيلع ىذلاوه اذهو

 )١( يبطرقلا ريسفت «4 07/7 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١59/5 .

 ) )1١ريثك نبا ريسفت 077/5١.

 )*( يرابلا حتف 17/1١١.

 د”



 ةبارحلا دح هنع طقسي هيلع ةردقلا لبق بات نم نأ وهو نيملسملا

 ىفعي نأ الإ لاومألاو حارجلاو سفنألا نم نييمدآلا قوقحب ذخؤيو
 , ()اهنع

 اذه نأ ىلع لدي ام امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور دقو

 مامإلا هجرخأ |ميف كلذو نيملسملا نم قيرطلا عطق نميف مكحلا

 لاق يمع ينثدح لاق يبأ ينثدح لاق دعس نب دمحم ينثدح لاق يربطلا

 نوبراحي نيذلا ءازج امنإ 8 هلوق يف سابع نبا نع هيبأ نع يبأ ينثدح
 براح اذإ : لاق * ضرألا نم اوفني وأ 8 هلوق ىلإ * هلوسرو هللا

 لاملا ذخأو براح اذإو ؛هتبوت لبق هيلع رهظ اذإ لتقلا هيلعف لتقف
 لاملا ذخأو براح اذإو .هتبوت لبق هيلع رهظ نإ بلصلا هيلعف لتقو
 .هتبوت لبق هيلع رهظ نإ فالخ نم لجرلاو ديلا عطق هيلعف لتقي ملو
 . 9 ىيفنلا هيلع امنإف ليبسلا فاخأو براح اذإو

 . ”مدقت [ك فيعض دانسإلا اذهو
 .دانسإلا اذهب دعس نب دمحم قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 حلاص نع ىبحي يبأ نب ميهاربإ نع يعفاشلا مامإلا قيرط نمو
 . سابع نبا نع ةمأوتلا ىلوم

 نبا نع ةمركع نع دواد نع ميهاربإ نع قازرلا دبع قيرط نمو
 . *)سابع

 )١( بذهملا حرش عومجملاو ,790/4 «ةمادق نبال ينغملا» رظنا 44/19.

 ) )5يربطلا ريسفت 5/7١١.

 .(75) مقر ثيدحلا رظنا 2

 . 787/8 قيرطلا عاطق باب .ةقرسلا باتك ١ يقهيبلا ننس ع2

 هد”



ليدعتلاو حرجا ءاملع رثكأ يأر ىلع
2'' . 

 نيبراحملا ىلع قبطنت رثألا اذه يف ةروكذملا ماكحألا هذه نأ كلذو >>

 امنإ هلوسرلو هلل براحملا زفاكلا نأل رافكلا ىلع قبطنت الو نيملسملا نم

 . ملسي نأ الإ لتقلاب لماعي

 نيبراحملاب ةصاخ ةيآلا نأ ىري ال سابع نبا َّنأ ىلع ليلد اذهف

 . نيملسملا نم نيبراحملا كلذك لمشت لب رافكلا نم

ا00ومر0ممممممممممماااللاممم ااا
 ك0ا0ا0

 )١(. بيرقتلا ١/ 57بيذهتلا 8 مقر ١/١١8 مقر هال/١ نازيملا ,ى”م4 مقر ١489 .

 نيرو



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 اولاق نيذلا نم رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحي ال لوسرلا اهأياي ©

 بذكلل نوعامس اوداه نيذلا نمو مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب انمآ
 نولوقي هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي كوتأي مل نيرخآ موقل نوعاس
 نلف هتنتف هللا دري نمو اورذحاف هوتؤت مل نإو هوذخف اذه متيتوأ نإ

 يف مهل مهيولق رهطي نأ هللا دري مل نيذلا كئلوأ ًائيش هللا نم هل كلق
 نولاكأ بذكلل نوعامس . ميظع باذع ةرخآلا يف مهو يزخ ايندلا

 مهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإف تحسلل

 بحي هللا نإ طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإو ائيش كورضي نلف

 نولوتي مث هللا مكح اهيف ةاروتلا مهدنعو كنومكحي فيكو .نيطسقملا

 رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ .نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ دعب نم
 امب رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي

 سانلا اوشخت الف ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا

 كتلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ًاليلق ًانمث يايآب اورتشت الو نوشخاو

 نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو .نورفاكلا مه
 نمف صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو
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 مه كلوأف هلل لزنأ امب مكحي ل نمو هل ةرافك وهف هب قدصت

هيدي نيب امل اقدصم ميرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع انيفقو . كوملاظلا
 نم 

نيب امل اقدصمو رونو ىده هيف ليجنإلا هانيتآو ةاروتلا
 ةاروتلا نم هيدي 

 نمو هيف هللا لزنأ امب ليجنالا لهأ مكحيلو . نيقتملل ةظعومو ىدهو

 باتكلا كيلإ انلزنأو . . نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي م

هيلع ًانميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحلاب
 امب مهنيب مكحاف 

كل قحلا نم كءاج مع مه ءاوهأ عبتت : الو هللا لزنأ
 مكنم انلعج ل

 ايف مكولييل نكلو ةددحاو ةمأ مكلعل لا ءاش ولو اجاهنمو ةعرش

 هيف متنك امب مكتبنيف اعيجج مكعجرم هللا ىلإ تاريخلا اوقبتساف مكانآ

 مهرذحاو مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو .نوفلتخت

نأ ملعاف اولوت نإف كيلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ
 نأ هللا ديري ام

 مكحفأ . .نوقسافل سانلا نم ًاريثك نإو مهبونذ ضعبب مهبيصي

 * نونقوي موقل [كح هللا نم نسحأ نمو نوغبي ةيلهاجلا

 5١ - 6١( /ةدئاملا)

 دع د د

 ١ دبع انثدح سابعلا يبأ نب ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق )١٠١5(

 نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلا
 لزنأ لجو زع هللا نإ : لاق [بنع هللا يضر سابع نبا نع دوعسم

مه كئلوأف  نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو
 

 الظالمون  زع هللا اهزنأ : سابع نبا لاق لاق * نوقسافلا مه كئلوأف

 يف ىرخألا ترهق دق امهادحإ تناك دوهيلا نم نيتفئاطلا يف لجو

 ةزيزعلا هتلتق ليتق لك نأ ىلع  اوحلطصا وأ  اوضترا ىتح ةيلهاجلا
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 ةئام هتيدف ةزيزعلا نم ةليلذلا هتلتق ليتق لكو .2')اقسَو نوسمح هتيدف
 ةنيدملا ملسو هيلع هللا لص يبنلا مدق ىتح كلذ ىلع اوناكف .قسو

 مو رهظي ملو .ملسو هيلع هللا ى يبنلا مدقملامهاتلك ناتفئاطلا تلذف

 اليتق ةزيزعلا نم ةليلذلا تلتقف .حلصلا يفوهو هيلع |ههئطوي
 تلاقف .قسو ةئامب انيلإ اوثعبا نأ : ةليلذلا ىلإ ةزيزعلا تلسرأف

 دحاو |مهبسنو دحاو |(مهنيد طق نييح يف اذه ناك لهو : ةليلذلا

 اميض اذه انيطعا امنإ ؟ ضعب ةيد فصن مهضعب ةيد دحاو امهدلبو

 تداكف «كلذ مكيطعن الف دمحم مدق ذإ امأف .مكنم اقرفو انل مكنم

 هيلع هللا ى هللا لوسر اولعجي نأ ىلع اوحلطصاف ءامنيب جيبت برحلا

 مين مطيعصج لمح اي هاو : تكا ةزيزعلا ترك مث ءمهنيب ملسو

 انم ايض الإ اذه انوطعأ ام ءاوقدص دقلو ,مكنم مهيطعي ام فعض

 نوديرت ام مكاطعأ نإ هيأر مكل ربي نم دمحم ىلإ اوسدف ءمهل ًارهقو

 لوسر ىلإ اوُّسَدف . هومكحت ملف مترذح مكطعي م نإو هومتمكح

 ىلص هللا لوسر يأر مهلا وربخيل نيقفانملا نم سان ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 هيلعهللا لصهلوسر هللا ربخأ هللا لوسر اوءاج (لف .ملسو هيلع هللا

 ال لوسرلا اهيأاي »8 لجو زع هللا لزنأف ءاودارأ امو هلك مهرمأب ملسو

 ىلإ « مهاوفأب انمآ اولاق نيذلا نم رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحي
 : لاق مث .4 نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو # هلوق

 . ”لجو زع هللا ينع مهايإو ,تلزنأ هللاو امهيف

 )١( الوسق  ثيدحلا بيرغ يف ةياهغلا) ًاعاص نوتس  نيسلا نوكسو واولا حتفب ١80/8
 (قسو ةدام .

 ) )5دمحأ دنسم ١/516.
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 -: دانسإللا نايب

 رخآ يف هظفح ريغت ةقث «يئارماسلا سابعلا يبأ نب ميهاربإ - ١

 .7'2ةرشاعلا ةقبطلا نموهو .«2ثدحي ملف هرمع

 .دادغب مدق امل هظفح ريغت قودص ,دانزلا يبأ نب نمحرلادبع - 37

 .29 ةتمحرت تمدقت دقو

 تمدقت هيقف ةقثوهو .ناوكذ نب هللا دبع وه هوبأو 8

 , 9 هتمحرت

 ,(4) هتمحرت

 . دانزلا بأ نب نمحر لا دبع هيف دانسإلا اذه نأ اذه انل نيبت دقو

 يئارماسلا سابعلا بأ نب ميهاربإ نأ ركذي ملو «دادغب مدق املريغت دقو

 . هريغت دعب هنع ىور نوكي نأ لمتحيف ةنيدملا يف اميدق هنع ىور نمت

 دقو "7 ضعب نم مهضعب عمس لق هتاور نأل تباث وهف هلاصتا امأ

 .2©”دانزلا يبأ نبا ادعام هلاجر ىمثيطا ظفاحلا قثو

 نب نمحرلا دبع اهيف سيل ىرخأ قرط نم ثيدحلا اذه يور نكل

 )١١١( نب دمحم انثدح : لاق يناتسجسلا دوادوبأ هجرخأ دقف «دانزلا يبأ

 )١( فشاكلا ء”11 مقر ”ا/ل/١ بيرقتلا ١/ 875مقر ١59 .

 مقر ثيذحلا رظنا (؟) )07(.

 .(07) ثيدحلا رظنا (5)

 .(8) مقر ثيدحلا رظنا' (5)

 .3017 مقر ١7١/5 0777 مقر ١1/١ بيذهتلا بيذهت (©)

 .ءاسنلا ةروس /1//١1 دئاوزلا عمجم كل

 نو



 نع حلاص نب يلع نع  ىبسوم نبا ينعي هللا دبع انثدح ءالعلا

 هدانسإ يفو .؟'”هوحن ركذو سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كاس
 .2"”بارطضا ةمركع نع هتياور يفو ةرخأب ريغت برح نب كامس

 انثدح لاق رانيد نب ايركز نب مساقلا انريخأ لاق ىئاسنلا هجرخأ

 . 0دانسإلا اذهم . . ىبسوم نب هللا ديبع

 يقهيبلاو مكاحملاو نابح نباو ينطق رادلاو دوراجلا نبا هجرخأو

 نب كاس نع حلاص نب ىلع نع ىموم نب هللا ديبع قيرط نم مهلك

 باتكو «.4494 مقر ثيدح ,سفنلاب سفنلا باب ,ءتايدلا باتك ءدواد يبأ ننس )١(

 9091١. مقر ثيدح ةمذلا لهأ نيب مكحلا باب .ةيضقألا

 : دانسإلا اذه نايب (؟)

 ثيدحلا يف هتمحرت تمدقت ,ظفاح ةقث وهو - ينادمملا بيرك وبأ وه ءالعلا نب دمحم ١-

 .(8) مكر

 «ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم .ةقث ,ناحطلا يثرقلا رانيد نب ايركز نب مساقلاو - ؟

 ١1”. ةصالخلا ,17 مقر ١١5/١ بيرقتلا

 ناك ةقئوهو .دمحت وبأ يفوكلا ىبببعلا ماذاب  راتخملا يبأ نب ىسوم نب هللا ديبعو -“*

 نايفس يف رغصتساو ميعن يبأ نم ليئارسإ يف تبثأ ناك : متاح وبأ لاق عيشتي
 .747 مقر 707/١ ظافحلا ةركذت ء1617 مقر 0794/١ بيرقتلا . يروثلا

 ةقبطلا نم «دباع ةقث .ينوكلا دمحم وبأ ينادمهلا يح نب حلاص نب حلاص نب يلعو - ؛

 .79864 مقر 7//5817 فشاكلا ”5 مقر 78/7 بيرقتلا «ةعباسلا

 نع هتياورو نقلي امبر ناكف ةرخأب ريغت قودص وهو هتمجرت تمدقت برح نب كاسو - ه

 .(0) مقر ثيدحلا رظنأ . ةيرطضم ةصاخ ةمركع

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا .هتمحرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو - 1

 7117/8 بيذهتلا بيذهت رظنأ . ضعب نم مهضعب هتاور عامسل لصتم دانسإ اذهو

 . ال5 مقر 777/17 5376 مقر "87/10 91 مقر ه0 48 مقر

 مهنيب مكحاف تمكح نإو » ىلاعت هلوق ليوأت باب .؛ةماسقلا باتك ,يئاسنلا ننس (0)

 (١8/48. طسقلاب

 د”



 .©يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححص دقو

 نب نمحرلا دبع ثيدحلا اذهل لوألا دانسإلا يف نأ انل نيبت اذهمو

 .دادغب مدق امل ريغت دقو دانزلا يبأ

 نع هتياور يفو ةرخأب ريغت دقو برح نب كامس يناثلا دانسإلا يفو

 ظافلأب ثيدحلا اذه قايس ىلع نيياورلا نيذه قافتا نكلو

 حيحصت لعلو .هريغل ًاحيحص ثيدحلا حبصيف قبس
 ةياور مكاحلا

 دبع ةياورب هداسضضتعال كلذ ىلع هايإ ىبهذلا 0

 .©")ةنسو اليبس : 4 جامو

 07 اب نبأ نع ىديعتلا

 باتك ينطق رادلا ننس ؛١759 مقر ةمذلا لهأ نيب مكحلا باب ,دوراجلا نبال ىقتنملا )١(

 .784 مقر ١98/7 تايدلاو دودحلا

 . 1778 مقر ريسفتلا باتك «نآمظلا دراوم

 .537"7/ 84 دودحلا باتك «كردتسملا

 . 78/48 دمعلا يف صاصقلا باجيإ.باب «تايانجلا باتك « يقهيبلا ننس

 .لوألا بابلا .ناميالا باتك «يراخبلا حيحص (؟)

 . 737١/5 يريطلا ريسفت (9)

-”""8- 
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 دلسب هريسفت يف قازرلا دبع هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . 27 حيحص

 -: ىنعملا نايب

 ترهق دق امهادحإ تناك دوهيلا نم نيتفئاطلا يف هللا اهزنأ » هلوق

 ريضنلا ونب يه ةرهاقلاو ,ةظيرق ينبو ريضنلا ينب نيب « ىرخألا

 دمحأ مامإلا اهجرخأ ىرخأ ةياور يف ءاج [ى .ةظيرق ونب يه ةروهقملاو
 ينب نم اليتق اولتق اذإ ريضنلا ونب ناك : لاق سابع نبا نع ةرصتخم

 اودأ ريضنلا ينب نم ةظيرق ونب لتق اذإو ةيدلا فصن مهيلإ اودأ ةظيرف
 ,2''ةيدلا مهنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىوسف ةلماك ةيدلا مهيلإ
 يئاسنلاو دواد وبأ اهجرخأ ىتلا ةقباسلا ةمركع ةياور يف ءاج كلذكو

 .امهريغو

 ىلع ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر رهظي ملو ينعي « رهظي ملو » هلوق

 يتلا ةدهاعملا يف هعم اوناك ثيح ٌدعب |هبلغي ملو دوهيلا نم نيتفئاطلا

 ىلص هللا لوسرو » دئاوزلا عمجم يف ءاجو «ةنيدملا مدق امل مهعم اهمربأ

 ءاج هلعلف ."”دمحأ مامإلل يمثيحلا هبسنو «رهظي مل ملسو هيلع هللا

 .دنسملل ىرخأ ةخسن يف اذكه

 ىلع اهقفاوي ملو ينعي « حلصلا ينوهو هيلع |مهئطوي ملو » هلوقو
 يتلا ةدهاعملا يف لازي ال مهعم وهو هيلع اوحلطصا يذلا رمألا اذه

 . مهنيبو ملسو هيلع هللا ىلص هنيب تمت

 )١( يرابلا حتف 148/1١.

 ) )5دمحأ مامإلا دنسم 571/1١.

 دئاوزلا عمجم هيف /1/ ١١ .
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 ربخ يهو ىرخأ ةصق تايآلا هذه لوزن ببس يف ىور دقو

 دبقو .مجرلا دح يف ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ىلإ دوهيلا عوجر

 نب ءاربلا ثيدح نم ملسم مامإلا هجرخأ ام اهنم ثيداحأ يف تدرو

 ًادولجم اهّمَحم يدوهيب ملسو هيلع هللا ى يبنلا ىلع ّرُم : لاق بزاع
 يف ٍينازلا دح نودجت اذ كه »لاقف ملسو هيلعهللا لصمهاعدف

 كدشنأ » : لاقف مهئاملع نم الجر اعدف .معن : اولاق « ؟ مكباتك

 يف ينازلا دح نودججت اذكهأ ىبسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب

 مجرلا هدجن كربخأ مل اذهب ينتدشن كنأ الولو ال : لاق « ؟ مكباتك

 انذخأ اذإو هانكرت فيرشلا انذخأ اذإ انكف انفارشأ ين رثك هنكلو

 ىلع هميقن ءيش ىلع عمتجنلف اولاعت : انلقف دحلا هيلع انمقأ فيعضلا

 لاقف .مجرلا ناكم دلجلاو ميمحتلا انلعجف .عيضولاو فيرشلا

 ( هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ىنإ مهللا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نيذلا كنزحي ال لوسرلا اهيأاي # لجو زع هللا لزنأف ,مجرف هب رمأف

 : لوقي « هوذخف اذه متيتوأ نإ  هلوق ىلإ * رفكلا يف نوعراسي

 نإو هوذخف دلجلاو ميمحتلاب مكرمأ نإف ملسو هيلع هللا لص ًادمحم اوتئا
 هللا لزنأ امب مكحي مل نمو  ىلاعت هللا لزنأف ءاورذحاف مجرلاب مكاتفأ

 مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو » .*« نورفاكلا مه كئلوأف

 .4« نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو #.  نوملاظلا

 .2؟'”اهلك رافكلا يف

 ةيضق ببسب تلزن تايآلا نأ انل نيبت ىلوألا ةياورلا نمو

 هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلإ كلذ يف مهمكاحتو دوهيلا نيب صاصقلا

 ١١( مقر ثيدح 3 مقر باب ,دودحلا باتك ءملسم حيحص 58
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 ةيضق ببسب تلزن تايآلا هذه نأ انل نيبت ةيناثلا ةياورلا يفو ءملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دوهيلا نم ىرج يذلا ءاتفتسالاو مجرلا

 ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع نيتياورلا دنس حص دقو .كلذ يف

 |هيف تايآلا هذه تلزنف براقتم تقو يف اترج نيتيضقلا نأ لمتحيف

 : هوجو نم تايآلا هذه ىنعل برقأ صاصقلا ةيضق نكل .ًاعم

 ىلاعت هلوق يف تايآلا هذه رخآ يف صاصقلا ركذ دق هنأ - ١

 اذهف .ةيآلا * نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو

 . ")ريثك نبا طفاحلا ركذ اك صاصقلا ةيضق لوزنلا ببس نوك يوقي
 ىلإ ةعراسملا نأ تايآلا هذه يف ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نا - ؟

 رود اهيف ركذي مل مجرلا ةيضقو ءدوهيلاو نيقفانملا نم ةرداص رفكلا

 دوهيلا نم ةزيزعلا ةفئاطلا نأ صاصقلا ةيضق يف ركذ |نيب نيقفانملل

 هيأر اوملعيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نيقفانملا نم ًاسانأ اوسد
 .هومكحي نأ لبق ةيضقلا يف

 ىلص يبنلا ىلإ مهمكاحت تايآلا هذه يف ركذ هناحبس هللا نألو - “٠

 ,ةيآلا * مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإف  ملسو هيلع هللا

 صاصقلا ةيضق عم بسانتي اذهو 4 هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو »©

 اهيف سيلف مجرلا ةيضق امأ .دوهيلا نم نيتفئاط نيب ةموصخ اهيف نأل

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مكاحتلا اهببسب عقي ىتح ةموصخ

 ةوشرلا ذخأ انه تحسلاب دارملا * تحسلل نولاكأ # ىلاعت هلوقو

 نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ امك .مكحلا يف

 . 0/57 ريثك نبا ريسفت )1(

-”585- 



 : لاق 4 تحسلل نولاكأ بذكلل نوعامس # ىلاعت هلوق يف سابع

 .27بذكلاب اوضقو .مكحلا يف ةوشرلا اوذخأ مهخأ كلذو

 ضعب نع ةوشرلاب تحسلا ريسفت ًاضيأ ريرج نبا لقن دقو
 . "”مهنع هللا يضر دوعسم نباو يلعو رمعك ةباحصلا

 هللا ىلع اورتفت ال 9 ىلاعت هلوق هنمو .لاصئتسالا تحسلا لصأو

 اذإ هتحسأو هتحس : لاقي (11/هط)# باذعب مكتحسيف ًابذك

 -: قدزرفلا:لوق هنمو ,.هلضأتسا

 الجي وأًاتَحْسُمالالاملا نم عدي مل ناورم نبااي نامز ضعو

 يذلا وه فلجملاو .ًاداسفإو ًاكالهإ هلصأتسا يذلا وه تحسملاف
 . "”9هبناوج نم ذخأ

 )١( يربطلا ريسفت 5/71٠.
 -751١. 7794/5 يربطلا ريسفت (؟)

 يبطرقلا ريسفت «(فلج)و (تحس ةدام) برعلا ناسل ١15/7 «جاجزلل نأرقلا ناعم (9)

 1/5 ١

 ل ”89-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 نإ ل ىمرك ال اونمآ نيذلا اهيأي»

 .( 868 -81/) ةدئاملا« نوئمؤم هب هب متنا

 د ا

 وبأ انربخأ يلع نب ورمع صفح وبأ انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق 226423١١5

 اجر نأ» : سابع نبا نع ةمركع انريخأ دعس نب نامثع انربخأ مصاع

 محللا تبصأ اذإ ينإ هللا لوسراي :لاقف ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىتأ

 اهيأاي ف هللا لزنأف محللا تمرحف يتوهش ينتذخأو ءاسنلل ترشتنا

 هللا نإ اودتتعت الو مكل هللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمأ نيذلا

 ثيدح اذه : : لاق 4 ًابيط ًالالح هللا مكقزر امث اولكو نيدتعملا بحي ال

 السرم دعس نب نامثع ثيدح ريغ نم مهضعب هاورو «,بيرغ نسح

 . ")السرم ةمركع نع ءاذحلا دلاخ هاورو سابع نبا نع هيف سيل

 0 مقر ثيدح .ةدئاملا ةروس 3 ,سفتلا باتك « يذمرتلا نئس 01

-”5*#- 



 :دانسإلا نايب

 يفريصلا سالفلا زينك نب رحب نب يلع نب ورمع صفح وبأ ١-
 عست ةنس تام ,ةرشاعلا ةقبطلا نم .ظفاح ةقث يرصبلا ٍلهابلا

 . "”ةعامجلا هل جرخأ نيتئامو نيعبرأو

 ملسم نب كاحضلا نب دلخم ن نب كاحضلا وه مصاعوبأو - ”

 ةقبطلا نم تبث ةقثئوهو .ليبنلاب بقلملا . يرصبلا ينابيشلا

 هل جرخأ ءاهدعب وأ نيتئامو ةرشع يتنثا ةنس تام .ةعساتلا

 .20 ةعاجلا

 نم .فيعض وهو .يرصبلا ركب وبأ بتاكلا دعس نب ناثع -'"“

 . "7 يذمرتلاو دواد وبأ هل جرخأ دقو ,.ةسماخلا ةقبطلا

 220 تبث ةقث ةمركعو -:

 .لصتم هدانسإف *”ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو
 دهشي نكل فيعض وهف بتاكلا دعس نب نامثع ادع ام تاقث هتاورو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ ام ثيدحلا اذهل
 ام تابيط اومرحتال اونمآ نيذلا اهيأاي # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع
 ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم طهر مه: لاق « مكل هللا لحأ
 لعفت اك ضرألا يف حيسنو ايندلا تاوهش كرتنو انريكاذم عطقن :اولاق

 .007 مقر ١//481 ظافحلا ةركذت 54٠. مقر 20/1 بيرقتلا 01(

 .759 مقر 55/١" ظافحلا ةركذت 5 مقر 7/1/١ بيرقتلا (؟)
 0601١. مقر ”1/7 لادتعالا نازيم 5١ مقر 9/١7 بيرقتلا ةقفز

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .(5017 مقر ١١07/9 ءالهال مقر : 50/4 ل“ مقر 2١ /8.بيذهتلا بيذبت) رظنا (5)
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 كلذ ركذف مهيلإ لسرأف ملسو هيلع هللا لص يبنلا كلذ غلبف «نابهرلا

 موصأ ينكل» ملسو هيلع هللا ىدهللا لوسر لاقف .معن :اولاقف مهل

 مل نمو ينم وهف يتنسب ذحخأ نمف ءاسنلا حكنأو مانأو يلصأو رطفأو

 . (0)(ىنم سيلف ىتنسب ذخأي

 . ©” مدقت امك نسح دانسإو

 . ©9سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو
 . ©9مدقت |ك فيعض دانسإو

 ةيآلا يف ءادتعالاب دارملا نوكي ةياورلا هذه يف ءاج ام ىلع ءانبو

 هللا هب صتخي امن ليلحتلاو ميرحتلا نأل كلذو هللا لحأ ام ميرحت

 هدح زواج دقف هللا مرح ام لحأ وأ هللا لحأ ام مرح نمف .هدحو ىلاعت

 . ىلاعت هللا ىلإ برقتلا هتين تناك نإو

 )١( يربطلا ريسفت /ا/٠١.

 ) )6.(؟) مقر ثيدحلا رظنا

 )*( يربطلا ريسفت 1/٠١ .
 )5( مقر ثيدحلا رظنا )76(.
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام 3

 نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأاي

 4١(. /ةدئاملا) * نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع

 ني ْ

 ١- دمحم نب دمحأ انثدح :يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق )١١4(

 ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب يلع انثدح يزورملا
 متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأاي ا :لاق سابع نبا نع

 مثإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي »و (47/ءاسنلا) * :ىراكس
 امنإ # ةدئاملا يف يتلا اههتخسن (9١5١/ةرقبلا) * سانلل عفانمو ريبك

 .0'2ةيالا * باصنألاو رسيملاو رمخلا

 . ©"0هلثم ركذو دانسإلا اذبم دواد بأ قيرط نم ىقهيبلا هجرخأو

 ظ : دانسإلا نايب

 نيسحلا نب يلع هيف نأ انل نيبتو ةرقبلا ةروس يف مدقت ثيدحلا اذه

 ا مقر ثيدح .لوألا بابلا .ةبرشألا باتك .دواد يبأ ننس 001(

 . 780/8 رمخلا يف ءاج ام باب .ةبرشألا باتك .ىربكلا ننسلا (؟)

 هم”



 هنم قثوأ وه نم ثيدحلا اذه يف هفلاخ دقو مهولاب مهتا دق دقاو نب

 نم هنأ ىلع يرصبلا نسحلاو ةمركع نع هاورف حضاو نب ىبحي وهو
 . 220)كلذ نايب مدقت امك |مهمالك

 : ىنعملا نايب
 نع يبنلا اهيف يتلا ثالثلا تايآلا لوألا رثألا يف سابع نبا ركذ

 لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي » ىلاعت هلوق ىلوألا .رمخلا برش
 ةيآلا هذه يفف # |مهعفن نم ربكأ امههمثإو سانلل عفانمو ريبك مثإ |هيف
 نأ نايبب كلذو |مهميرحتب عطق ريغ نم رسيملاو رمخلا يطاعت نم ريذحت
 . امهتعتم دقف نم ملسملا ىلع اررض ربكأ امهيطاعت ىلع بترتملا مئإلا

 متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا ابيأاي إظ ىلاعت هلوق ةيناثلا

 ةالصلا تاقوأ برق رمخلا برش ميرحتب ةعطاق ةيآلا هذهف « ىراكس
 .ةالصلا تقو لبق وحصلا نم هيف نكمتي ال يذلا ردقلاب

 مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ # ىلاعت هلوق :ةثلاشلا

 ةيآلا هذهو # نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر
 .ًاقلطم رسيملاو رمخلا ميرحتب ةعطاق

 ةخسان ةريخألا ةيآلا نأ سابع نبا نع رثألا اذه يف ءاج دقو

 رسيملاو رمخلا ميرحتب عطقلا نأ كلذ نم دوصقملاو «نييلوألا نيتيآلل

 موهفملا ًاقلطم امههتحابإ ىلع ءاقبإلل خسان ةريخألا ةيآلا نم موهفملا (ئاد

 ةيآلا نم موهفملا تاقوألا ضعب يف رمخلا ةحابإ ىلعو ىلوألا ةيآلا نم

 . ةيناثلا

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )1١7(.
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 ىلاعت هلوق ريسفت يف رسيملاو رمخلا ىنعم نايب قبس دقو
 .©274 رسيملاو رمخلا نع كنولأسي

 ثالشلا لحارملا هذه ىلع رمخلا ميرحت نأ كلذ نم رهظي يذلاو

 امل هنأ كلذو لقثألا ىلإ فخألا نم عيرشتلا يف جردتلا ليبق:نم ناك

 لزن ةدحاو ةعفد اهكرتي نأ هيلع بعصلا نم رمخلا ىلع نمدملا ناك
 ةالصلاو هللا ركذ نع دصت ابهمأل هللاب نمؤملاب قيلي ال اهيرش نأ نايب ًالؤأ

 ضعب يف اهبرش ميرحت كلذ دعب لزن مث ءاضغبلاو ةوادعلا ثروتو

 اهيانتجال ًاديهمت اهنم ليلقتلا ىلع اهبراش بردتيل ضعب نود تاقوألا

 . امئاد اهنع يبنلا لوزن دعب

 نيتيآلل ةخسان ةريخألا ةيآلا نوكت نأ يفني ال ىنعملا اذهو

 + ضعبل ةلازإ اهنم ميه مكحلا يف نأل سابع نبا لاق امك نييلوألا
 . قبس امك نييلوألا نيتيآلا نم مهفي

 ءايشألا هذه : ىنعملا ."”رذقلا ءيشلا سجرلا *« سجر » هلوقو

 رومأ مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا يهو' هناحبس هللا اهركذ يتلا

 لمع نم 9 ةريكل منآلا نم اهيلع بتزي ل ًاعرش ةحبقتسم ةرذقتسم
 هنييزتو هتسوسو ينعي * ناطيشلا

 )١( صرطظنا 960.
 (سجر ةدام) برعلا ناشل (؟) .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ام اذإ اومعط |ميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل

 هللاو اونسحأو اوقتا مث اونمآو اوقتا مث تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتا

 .(937/ةدئاملا) * نينسحملا بحي

2 6 

 نع كامس نع ليئارسإ انثدح عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق )0642١١

 هللا لوسراي اولاق رمخلا ميرحت لزن امل :لاق سابع نبا نع ةمركع
 نيذلا ىلع سيل © تلزنف اهنوبرشي مهو اوتام نيذلا انناوخإب فيك
 . "ةيآلا رخآ ىلإ * اومعط ايف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 :دانسإلا نايب

 ١ - "'”دباع ظفاح ةقث وهو يساؤرلا حارجلا نبا وه عيكو .

 ةقث وهو يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نبا وه ليئارسإ - ١
 . هتمحر ت تمدقت

 )١( دمحأ مامإلا دنسم 74/1١ .

 )5( مقر ثيدحلا رظنا )75(.
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 ةرخأب ريغت قودص وهو هتمجرت تمدقت برح نبا وه كاسو -'
 . ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو

 .2)هتمحرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو -

 دانسإلا اذهب ليئارسإ نع رخآ قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأو
 . 20هلثم ركذو

 ركذو دانسإلا اذهب ليئارسإ قيرط نم يذمرتلا مامإلا هجرخأو
 . 7)2حيحص نسح ثيدحاذه : لاقو هلثم

 مث هلثم ركذو دانسإلا اذهب ليئارسإ قيرط نم مكاحلا هجرخأو
 . ''7يبهذلا هقفاوو (هاجرخ مو دانسإلا حيحص ثيدح اذهر : لاق

 نب كامس ىلع هدانسإ رودي ثيدحلا اذه نأ انل نيبت دقو اذه

 دقو بارطضا اهيف ةمركع نع هتياورو هرمع رخآ يف ريغت دقو برج

 نم يراخبلا مامإلا هجرخأ دهاش هل نكلو .ةمركع نع انه هاور

 ةحلط يبأ لزنم يف موقلا يقاس تنك» :لاق هنع هللا يضر سنأ ثيدح

 ام رظناف جرخأ :ةحلط وبأ لاقف «ىدانف ًايدانم رمأف رمخلا ميرحت لزنف

 نإ الأ :يداني دانم اذه :تلقف تجرخف :لاق «؛توصلا اذه

 ةنيدملا ككس يف ترجف :لاق اهقرهأف بهذا ىل لاقف تمرحرمخلا

 موق لتق : موقلا ضعب لاقف 220 خيضفلا ذكموي مهرمخ تناكو .: لاق

 .(0) مقر ثيدحلا يف ةثالثلا ءالؤه رظنا )0(

 . 775/1١ دمحأ مامإلا دنسم (5)
 تك مقر ةدئاملا ةروس ريسفتلا باتك .« يذمرتلا ننس 2١

 . ١47/4 ةبرشالا باتك ,كردتسملا (5)

 اذإ بطرلاو رسبلا طيلخ ىلع ًاضيأ قلطيو .ذيبنلا هنم لعجو خدش اذإ رسبلا خيضفلا (0)
 78/١١(. يرابلا حتف) .ذبن

 "هم.



 اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل »© هللا لزنأف :لاق .مهنوطب يف يهو
 . #20 اومعط اميف حانج تاحلاصلا

 ديبع انثدح ديمح نب دبع انثدح : لاق يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 تام : لاق ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ نع ىبسوم نب هللا

 الف ءرمخلا مرت نأ لبق ملسو هيلع هللا ى يبنلا باحصأ نم لاجر

 نوبرشي مهو اوتام دقو انباحصأب فيك : لاجر لاق رمخلا تمرح

 |ميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل 8# تلزنف رمخلا

 « تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتا ام اذإ اومعط

 نع ةبعش هاور دقو « حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . '"2رادنب كلذب انثدح ءاربلا نع قاحسإ يبأ

 . ليئارسإ ثيدح لثم وهو ةبعش ثيدح ركذ مث

 . "”مهمحارت يف قبس (ى تاقث هلاجرو حيحص ثيدحلا اذهو

 حيحص نوكيف قباسلا سابع نبا ثيدح ىوقتي نيثيدحلا نيذهبو

 سابع نبا ثيدح نأ نيحيحصلا نيدهاشلا نيذه نم انل نيبتيو

 هيف هتياور برطضت ملامم هناو هريغت لبق برح نب كامس نع ىور ام

 . ةحصلاب يبهذلاو مكاحلا هيلع مكح اذهلو ةمركع نع

 157١. مقر ثيدح «ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )1(

 ."١00و 00٠“ مقر ةدئاملا ةروس ءريسفتلا باتك . يذمرتلا ننس قه

 ةقثوهو هللا دبع نب ورمع يعيبسلا وهف قاحسأ وبأ امأ ١١١ و ١١٠و ه مقر رظنا ةهز

 .(177 مقر ال” / بيرقتلا) دباع

 *”*هأآ د



 : ىنعملا نايب

 نع جرحلا عفر دق هنأب ةيآلا هذه يف ىلاعتو هناحبس هللا انريخي

 نأ ذإ اهميرحت لبق رمخلا مهبرش يف تاح اصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 مهنأ لاحلاو ءالعو لج هللا رماوأل ةفلاخم ريتعي ال كاذنآ اهايإ مهبرش

 ىوقت اودادزا مث تاحلاصلا اولمعو اقداص اناميإ هب اونمآو هللا اوقتا دق

 مهيلع تامرحملا نم هنوقتي امو ةحلاصلا لامعألا نم هنومدقي امي اناميإو

 رسلا يف ىلاعت هللا ةبقارم لامك يه يتلا ناسحإلا ةبترماوغلب ىتح

 امل ءاجرلاو هنم فوخلا ةدشو لجو زع هللا ميظعت نع ةقثبنملا نلعلاو

 هبلق يف هراضحتساو هركذت ةدش نم هبر دهاشي دبعلا نأك ىتح هدنع

 هنع هلأس |نيح ناسحإلا ىنعمل ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا نايب يف ءاج اك

 هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ » : لاقف مالسلا هيلع ليربج

 . ")ناخيشلا هجرخأ .« كاري هنإف

 عفر يف ًاديق سيل خلا * اونمآو اوقتا ام اذإ  ىلاعت هلوقف
 همعطي ام نوك ينوه معطي |ميف ناسنإلا نع مثإلا عفر نأل .حانجلا

 هذه هناحبس هللا ركذ امنإو ,تافصلا هذهب وه هفاصتاب ال ًالالح

 ةمركع قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأ ام كلذ ىلع لدي امو

 ىلع نوب رضي اوناك بارشُلا نإ : لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع

 يفوت ىتح ىصعلاو لاعنلاو يديألاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 يف مهنم رثكأ ركب يبأ ةفالخ يف اوناكو ملسو هيلعهللا لص هللالوسز
 ول : هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعغ .

 . ١ مقر ناميإلا باتك .ملسم حيحص 6 مقر ناميإلا باتك « يراخبلا حيحص 21(
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 ىلص هللا لوسر دهع يف نوبرضي اوناك امم ًاوحن ىخوتف ءًأدح مهل انضرف
 يفوت ىتح نيعبرأ مهدلجي هنع هللا يضر ركب وبأ ناكف ملسو هيلع هللا

 نم لجرب قأ ىتح نيعبرأ كلذك مهدلجف رمع هدعب نم ماق مث
 يندلجت مل : لاقف دلجي نأ هب رمأف برش ناك دقو نيلوألا نيرجاهملا
 يأ يف : هنع هللا ىضر رمع لاقف .لجو زع هللا باتك كنيبو ينيب

 هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نإ لاقف ؟ كدلجأ ال ىنأ دجت هللا باتك

 ةيآلا « اومعط اميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل

 أاوقتا مت اونمآو اوقتا مث تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم انأف

 ةيبيدحلاو اردب ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر عم تدهش ءاونسحأو
 هيلع نودرت الأ : هنع هللا ىضفر رمع لاقف ,دهاشملاو قدنخلاو

 نيضاللل ًارذع تلزنأ تايآلا هذه نإ : سابع نبا لاقف ؟ لوقي ام
 انإ اونمآ نيذلا ابيأاي 8 لوقي لجو زع هللا نأل نيقابلا ىلع ةجحو

 أرق مث «* ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم ناك نمو .ىرخالا ةيآلا ذفنا ىتح

 نأ ىهن لجو زع هللا نإف اونسحأو اونمآو اوقتا مث اونمآو اوقتا مث

 لاقف ؟ نورت اذاف تقدص : هنع هللا ىضر رمع لاقف ءرمخلا برشت

 اذإو ىذه ركس اذإو ركس برش اذإ هنأ ىرن : هنع هللا يضر لع

 دلجف هنع هللا يضر رمع رمأف ةدلج نوناث يرتفملا ىلعو ىرتفا ىذه

 هقفاوو « هاجرخي ملو حيحص ثيدح اذه » : مكاحلالاق

 . ''2ىبهذلا
- 

 .دودحلا باتك ,#ا/ه/:ع كردتسملا 21(

 "هد



 ("”سابع نبا نع ةمركع قيرط نم يقهيبلا هجرخأو
 ىععم هيلع هبتشا دق ةباحصلا دحأ نأ انل نيبت ةياورلا هذه نمف

 (ميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل » ىلاعت هلوق
 اوقتا مث اونمآو اوقتا مث تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتا ام اذإ اومعط

 لمعو هاقتاو هللاب نمآ نم نأ نظف # نينسحملا بحي هللاو اونئسحأو

 ىلاعت هلوق نأ مهفو رمخلا برش يف هيلع حانج ال نسحأو تاحلاصلا

 و ا سر نع لسا عضد يف دوب هرخأ ىلإ | # اوقتاام اذإ

 نأ لبق رمخلا اوبرش ثيح نيضاللل رذع تايآلا هذه نأ سابع نبا

 لمعلاو ناميإلاو ىوقتلا نم هب اولحت امم كلذ صقني الف مهيلع مرحت

 اهمرح امدعب اهبرش نم نأل نيقابلا ىلع ةجحو «ناسحإلاو حلاصلا

 .نينسحملا نم الو نيقتملا نم نوكي ال هللا

 : اهلوزن ببس رابتعا ىلع ةيآلا هذه ريسفت يف يرشحمزلا لاقو

 اذإ تاحابملا نم هومعط ءيش يأ ين مهيلع حانج ال نينمؤملا نأ ينعي

 كئلوأ نأ ىنعم ىلع ءاونسحأو اوقتا مث اونمآو اوقتا مث مراحملا اوقتا ام

 ىوقتلاو ناميإلا يف مهلاوحأل ًادمحو مهيلع ءانث تافصلا هذه ىلع اوناك

 لوقتف ؟ حانج لعف اهيف ديز ىلع له : كل لاقي نأ هلاثمو ,ناسحالاو

 ىقتا اذإ حابملا يف حانج دحأ ىلع سيل : حابم رمأ كلذ نأ تملع دقو

 ريغ هنأو نسحم نمؤم يقت ًاديز نأ ديرت ًانسحم ًانمؤم ناكو مراحملا

 . '9لعف امب ذخاؤم

 .رمخلا دح باب «ةيرشألا باتك 70/8 ىربكلا ننسلا )١(
 547/١. يرشغرلل فاشكلا (؟0)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 نإو مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأاي ©
 . ميلح روفغ هللاو اهنع هللا افع مكل دبت نآرقلا لزني نيح اهنع اولأست

 « نيرفاك اهب اوحبصأ مث مكلبق نم موق اهأس دق

 .(1١1-١1١7/ةدئاملا)

 د د

 وبأ انثدح : لاق لهس نب لضفلا ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 هللا ىظر سابع نبا نع ةيريوجلا وبأ انثدح همثيخوبأ انثدح رضنلا

 ان تسا ملسو هيلع هلا لص لل لوسو نولكسي عوق ناك و كف (مبنع

 ؟ يتقان نيأ هتقان لضت : لجرلا لوقيو ؟ يبأ نم : لجرلا لوقيف
 نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأاي  ةيآلا هذه مهيف هللا لزنأف

 . ")اهلك ةيآلا نم غرف ىتح « مكؤست مكل دبت
 ةيريوج يبأ ىلإ دانسإلا اذهب رضنلا يبأ قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 0 مقر ثيدح ”١ مقر باب ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )ع1(
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 وهف لاوضلا نم لكأ نم : لاق ؟ لاوضلا يف ىرتام : لاقف ٌلاوَّصلا

 وهف لاوضلا نم لكأ نم : لاق ؟ لاوضلا يف ىرت ام : لاق ءلاض

 وبأ لوقي  سانلا يتفي سابع نبا ذخأو ,لجرلا تكس مث ءلاض

 تردصأ كارأ : يبارعألا لاقف  اهظفحأ ال ةريشك ىوتف ةيريوحلا

 : لاق ةلأسملا هذه لأست ال كليو : لاق ؟ ةبوت يل ىرتفأ يريغ سانلا
 «تعنصام لجأو هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ : لاق ! كتلأسم دشأ امو

 نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأاي # ةيآلا هذه تلزن ميف يردتأ : لاق

 موق ناك : لاق ءاهلك ةيآلا نم غرف ىتح *« مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ

 يبأ نم لجرلا لوقيف ءازهتسا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نولأسي
 هذه هيف لجو زع هللا لزنأف ىتقان نيأ : هتقان لضي لجرلا لوقيو

 . 0'2ةيآلا

 : ىنعملا نايب

 نأ اهيف ءاج امنإو نيعم لوزن ببس اهيف نيبي مل ةلمجم ةياورلا هذه ٠

 ملسو هيلعهللا لص يبنلا ىلع ىقلت تناك ةلئسأ ببسب تلزن ةيآلا

 ردصت اهضعبو ؛هيلإ ةرورضلا عدت مل نكلو , حيحص ضرغل اهضعب

 .نيقفانملا نم الإ اذه نوكي الو .ملسو هيلع هللا لص يبنلاب ءازهتسا

 يف لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ريرج نبا جرخأ دقو
 ال : لاقف ملسو هيلعهللا لص يبنلا مهيف ماق موي كاذ : ةيآلا هذه

 نوملسملا هركف لجر ماقف : لاق ءهب مكتربخأ الإ ءيش نع .ينولأست

 : لاق ةفاذح كوبأ لاق ؟ يبأ نم هللا لو.سراي : لاقف ذئموي هماقم

 .29ةيآلا هذه تلزنف

 1١91/5. زوجي ال امو هذخأ هل زوجي ام باب .ةطقللا باتك يقهيبلا نئس )1(

 8١/17. يربطلا ريسفت (؟)

 "هك



 هللا يضر كلام نب سنأ نع ةداتق ثيدح نم ناخيشلا جرخأو

 دعصف ةلأسملاب هوفحأ ىتح ملسو هيلع هللا لص يبنلا اولأس : لاق هنع

 الإ ءيش نع ٍنولأست ال : لاقف ربنملا موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هبوث يف هسأر لجر ناك اذإف الامشو انيمي رظنأ تلعجف مكل تنيب
 هللا ىبن اي : لاقف هيبأ ريغ ىلإ ىعدي ىحال اذإ ناك لجر أشنأف .يكبي

 اير هللاب انبغر : لاقف رمع أشنأ مث ,ةفاذح كوبأ : لاقف ؟ يبأ نم

 ىلص يبنلا لاقف نتفلا ءوس نم هللاب ذوعن ءالوسر دمحمبو انيد مالسإلابو
 يل تروص هنإ طق مويلاك رشلاو ريخلا يف تيأر ام : ملسو هيلع هللا

 ثيدحلا اذه ركذي : ةداتق لاق .طئاحلا نود اهتيأر ىتح رانلاو ةنجلا

 مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهمأاي # ةيآلا هذه دنع

 .4 مكؤست

 تلزنف» هنع هللا ىضر سنأ نع نيخيشلا تاياور ضعب يفو

 .2(# مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأاي ©

 نيأ : لاقف لجر هيلإ ماقف ١ يراخبلا مامإلل ىرخأ ةياور يفو

 , 0"2(رانلا : لاق ؟ هللا لوسر اي يلخدم

 يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع وه ثيدحلا يف روكذملا ةفاذح نباو

 لوق نم دوصقملا وه سيلو .ةباحصلا لضافأ نم وهو هنع هللا يضر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نولأسي » ةقباسلا ةياورلا يف سابع نبا

 نينمؤملا نم ةفاذح نب هللا دبع نإف ( يبأ نم لجرلا لوقيف ءازهتسا

 .ماصتعالا باتكو 207/١84 ثيدح ٠6 مقر باب «نتفلا باتك .يراخبلا حيحص 21(

 ., 53: مقر ثيدح 7 مقر باب

 .ا7١”ال 2,175 ثيدح امال مقر باب . لئاضفلا باتك ءملسم حيحص

 "هال



 نم الإ ناميإلا رهظي نمم اهعوقو روصتي ال ءازهتسالا ةلئسأو نيقداصلا

 ىلع ىقلت يتلا ةلئسالا عاونأ نيبي نأ سابع نبا دارأ امنإو ,نيقفانملا

 هذه نم نإو «ةيآلا هذه تلزن اهببسبو .ملسو هيلعهللا لص يبنلا

 . ءازهتسالا ليبس ىلع ردصي ام ةلئسالا

-”608- 



)١١9( 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام- ٠

 نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأاي ©
 يف متبرض متنأ نإ مكريغ نم نارخآ وأ مكنم لدع اوذ نانثا ةيصولا
 هللاب نامسقيف ةالصلا دعب نم امهنوسبحت توملا ةبيصم مكتباصأف ضرألا

 اذإ انإ هللا ةداهش متكن الو يبرق اذ ناك ولو ًانمث هب ىرتشن ال متبترا نإ

 نم اههماقم ناموقي نارخآف امن اقحتسا امهنأ ىلع رثع نإف .نيمثآلا نمل

 اهتداهش نم قحأ انتداهشل هللاب نامسقيف نايلوألا مهيلع قحتسا نيذلا
 ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ىدأ كلذ .نيملاظلا نمل اذإ انإ انيدتعا امو
 ال هللاو اوعمساو هللا اوقتاو مهناميأ دعب ناميأ درت نأ اوفاخي وأ اههجو
 .(1١1-١١8/ةدئامل) # نيقسافلا موقلا يدب

 نكات

 مدآ نب ىبحي انثدح هللا دبع نب يلع يل لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 نب كلملا دبع نع مساقلا يبأ نب دمحم نع ةدئاز يبأ نبا انثدح

 جرخ » لاق |مبنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع ريبج نب ديعس
 يمهسلا تامف ءادب نب يدعو يرادلا ميمت عم مهس ينب نم لجر
 ًاصوخم ةضف نم ًاماج اودقف هتكرتب امدق املف ٠ ملسم اهب سيل ضرأب

 -ه” 



 .ةكمب ماجلا دجو مث .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |مههفلحأف.بهذ نم

 يمهسلا ءايلوأ نم نالجر ماقف .يدعو ميمت نم هانعتبا اولاقف

 : لاق .مهبحاصل ماحلا .نإو (بهتداهش نم قحأ انتداهشل : افلحف

 رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأاي 8 ةيآلا هذه تلزن مهيفو

 . 204 توملا مكدحأ

 . "2 يربطلاو يقهيبلاو ينطق رادلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 نم يصوي نأب كلذو توملا دنع ةيصولا مكح نايب تايآلا هذه يف

 ناك نإف .نيلدع نيملسم نيلجر اهيلع دهشيو هتيصوب توملا هرضح

 نم نيلجر دهشيف امهدهشي نيملسم دجي مو رافكلا دالب ىلإ رفس يف
 يصوملا ءايلوأ كش نإف .هلهأ ىلإ هتيصو لاصيإ عيطتسي نم رافكلا
 يف اناخ ام ةالصلا دعب هللاب (سقي نأ مكاحلا (هنم بلط |هتداهش نم

 دق اهنأ ىلع كلذ دعب رثع نإف «ةيصولا نم ًائيش اهتك الو ةداهشلا
 فلحي مكاحلا نإف ةيصولا يف اناخو ابذك نأب |هتداهش يف (ثإ ابكترا

 نم قحأ انتداهشل هللاب ناسقيف نيبرقألا ىصوملا ءايلوأ نم نيلجر

 يف امهيلع ايدتعي مل اهنإو ىصوملا بهنمأتسا نيذللا نيدهاشلا ةداهش

 . يصوملا قح نم |ههيلع رهظ ام نادهاشلا مرغي مث كلذ

 )١( مقر ثيدح 785 مقر باب ءاياصولا باتك «يراخبلا حيحص 778١ .

 , 2"و5 مقر ةمذلا لهأ ةداهش باب ؛ةيضقألا باتك «دواد يبأ نئس

 مقر ثيدح ةدئاملا ةروس .ريسفتلا باتك . يذمرتلا ننس 7١809.

 مقر روذنلا باتك «ينطق رادلا ننس ٠*”7, ١" )١178/5(.

 3150/1١١. تاداهشلا باتك « يقهيبلا نئس

 /١١6/1. يربطلا ريسفت

 -د-١.ك”-



 قباسلا لوزنلا ببس هديؤي تايآلا هذه نم ذوخأملا مكحلا اذهو

 ءانا يأ ) بهذ نم ًاصوخت ةضف نم ماج اودقف و هلوقو ءركذلا

 صوخلا ةئيه ىلع بهذلا نم ًاشوقنمو ةضفلا نم ًاعونصم

 ءأ خوستموه له تاب هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 ؟ مك
 اوذ # ىلاعت هلوق يف باطخلا نإ لاق نم مهنم .مكحم هنإ اولاق نيذلاف
 ,رافكلا 4 مكريغ نم ط هلوقب دارملاو ًامومع نيملسملل « مكنم لدع
 مدع دنع رفسلا يف نيملسملا ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زوجت اذه ىلع ءانبو

 ريبج نب ديعس مهنم فلسلا نم عمج لاق اذهمو .نيملسملا دوجو

 نايفسو دهاجمو حيرشو ةداتقو رمعي نب ىبحيو بيسملا نب ديعسو
 كلذ ىلع اولدتسا دقو .لبنح نب دمحأ هراتخاو يعخنلاو يروشلا

 .كلذ يف ةباحصلا نع ىور امبو اطوزن ببس يف ءاج امو ةيآلا رهاظب

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ام هنمو
 دحأ هدنع سيلو تام نمل اذهف : ةيآلا هذه يف لاق هنأ |هنع هللا يضر

 يف بيترا نإف نيملسملا ريغ نم نيلجر ةداهشب هللا هرمأف نيملسملا نم
 . "”ًاليلق ًانمث انتداهشب رتشن مل هللاب ةالصلا دعب افلحتسا |يتداهش

 نم هريسفت يف يربطلاو هننس يف دوادوبأ هجرخأ ام كلذ نمو

 ملو "هذه اقوقدب ةافولا هترضح نيملسملا نم الجر نأ يبعشلا ثيدح

 لهأ نم نيلجر دهشأف هتيصو ىلع هدهشي نيملسملا نم ًادحأ دجيي

 . 4١١/60 يرابلا حتف )1(

 /٠١97/10. يربطلا ريسفت (؟5)
 يف ركذ اهلل دادغيو لبرا نيب ةنيدم ةروصقمو ةدودمم فلأو فاقلا مضو لادلا حتفب اقوقد ةفأ

 . 4094/5 نادلبلا مجعم يف توقاي هركذ . جراوخلل ةعقو اهب ناك حوتفلاو رابخألا

 ب -5١"”



 هتكرتب امدقو هاربخأف يرعشألا ىبسوم ابأ ايتأف ةفوكلا امدقف ثاتكلا

 دهع يف ناك يذلا دعب نكي ملرمأ اذه : يرعشألا لاقف .هتيصوو

 ابذك الو اناخ ام هللاب رصعلا دعب (هفلحأف ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر

 ىضمأف .هتكرتو لجرلا ةيصول اهناو اريغ الو امتك الو الدب الو

 . 2)[هتداهش

 : نيقيرط نم يربطلا دانسإب رثألا اذه ركذ امدعب ريثك نبا لاق

 ىبسيوم يبأ نع يبعشلا ىلإ انحيحص نادانسإ ناذهو و

 20 يرعشألا

 هلوق نإ لاق نم ةخوسنم ريغ ةمكحم ةيآلا نإ اولاق نيذلا نمو

 نم » هلوقو .مكتريشعو مكموق نم ينعي « مكنم لدع اوذ إ» ىلاعت

 ىلع ءانبو «نيملسملا نم مكموقو مكتريشع ريغ نم ينعي 4 مكريغ
 ىلع باتكلا لهأ ةداهش زاوج ىلع ليلد ةيآلا يف نوكي ال ريسفتلا اذه

 . يرهزلاو ةمركعو يرصبلا نسحلا لاق اذهبو .نيملسملا
 رافكلا نم 4 مكريش نم نارخآو زف ىلاعت هلوقب دارا نإ ليقو

 هب ذخأو ءملسأ نب ديز لاق ب «ةخوسنم ةيآلا نكلو لوألا لوقلاك

 ةداهش زوجت : لاق ةفينح ابأ نأ الإ مهريغو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام
 . نيملسملا ىلع زوجت الو ضعب ىلع مهضعب رافكلا

 لدع يوذ اودهشأو # ىلاعت هلوقب ءاهقفلا ءالؤه جتحاو

 رخآ نم نيدلا ةيآو : اولاق .ةلادعلا لهأ نم اوسيل رافكلاو .4 مكنم

 .855 مقر ةمذلا لهأ ةداهش باب «ةيضقألا باتك «دواد يبأ ننس (1)

 1١717/5. ريثك نبا ريسفت (؟)

"#6595 



 ىضرت ال نمت رافكلاو .4 ءادهشلا نم نوضرت نمت و اهيفو لزن ام
 عمجأدق : اضيأ اولاقو «ةدئاملا ةيآ يفامل خسان اذهف ,مهتداهش

 زوجت الف قاسف رافكلاو زوجت ال قاسفلا ةداهش نأ ىلع نوملسملا

 . مهتداهش

 زواجي مل ةيآلا هذه لوزن نيح مالسإلا نأب ةيآلا هذه نع اوباجأو
 ضرألا قط دق مويلا وهو ,باتكلا لهأ ةداهش تزاجف ةنيدملا

 .رافكلا ةداهش تطقسف

 لوقلا ساحنلاو يبطرقلاو ريثك نباو يربطلا ريرج نبا راتخا دقو
 يف ةيصولا لاح يف نيملسملا ىلع رافكلا ةداهش يف اهنأو ةمكحم ةيآلا نأب

 ةصق نم هركذ قبس امب كلذل اولدتساو نيملسملا دوجو مدع دنع رفسلا

 هللا يضر يرعشألا نسحلا يبأو سابع نبا نع يورامو يرادلا ميمت

 ,20)ههنع

 لهأ ةداهش زاوج نأب خسنلاب لوقلا ةلدأ نع يبطرقلا باجأو

 دنع رفسلا يف ةيصولا يف كلذو ةصاخ ةيضق يه نيملسملا ىلع ةمذلا

 نمت » ىلاعت هلوق نم هوركذ امو .ملسم دجوي ال ثيح ةرورضلا
 ىرخأ ةيضق يف وه امنإ ةيصولا ةيآل خسان هنأو #* ءادهشلا نم نوضرت

 هوعدا امو ءاهيف ةرورضلاو ةجاحلا ناكمل ةيصولا ةيضق ىلع قبطني الف

 خوسنملاو خسانلا تابثإ نم هيف دبال خسنلا نإف حصي ال خسنلا نم

 51١١-١74. /ا يربطلا ريسفت )١(

 .719/57 يبطرقلا ريسفت

 17١/1 "١77. ريثك نبا ريسفت

 . 185/75 صاصجلل نآرقلا ماكحأ

5 - 



 .")خسانلا يخارت عم امهنيب عمجلا ىفانتي هجو ىلع

 هللا يضر سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم يقهيبلا جرخأ دقو
 . "2ةحخوسنم يه : ةيآلا هذه يف لاق هنأ |بتع

 تاياورلا هيلع مدقتف «”)مدقت امك فيعض رثألا اذه دانسإو
 . ةقباسلا ةحيحضلا

 "0 يبطرقلا ريسفت 20(

 #١ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأاي » ىلاعت هلوق باب ,تاداهشلا باتك «يقهيبلا ننس (؟)
. 

 . (80) مقر ثيدحلا رظنا 0"

 سهم ”554



 و1١48

 ) ماغعنألا ةروس 0(

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ام مهيلع انسبللو الجر هانلعجل ًاكلم هانلعج ولو ف
 (94/ ماعنألا)# نوسبلي

 نتانيا

 : مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . ©')انهبشل * انسبللو
 سابع نبا نع ةحلط يأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . "0هلثم ركذو
 . ")مدقت امك نسح هدانسإو

 : ىنعملا نايب

 ةكم رافك كلذ بلط امك ًاكلم لوسرلا انلعج ولو : ةيآلا ىنعم
 ولو .هنم ةدافتسالاو هتبطاخم نم اونكمتي ىتح لجر ةروص يف هانلعجل

 . ماعنألا ةروس «ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )1(

 . ١617/10 يربطلا ريسفت (0)

 .(؟5) مقر ثيدحلا رظنا (0)

 "58ه



 اودجوأ امك مهلثم الجز هونظف هرمأ مهيلع هبتشال كلذك هانلعج
 . مهنم لوسر مهيلإ ثعب نيح تاهبشلا مهسفنأل

 يف تلزن ةيآلا نأ وهو رخآ ربسفت ةيآلا سابع نبا نع يور دقو

 ةيطع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخخأ ام كدلذو باتكلا لهأ
 ام مهيلع انسبللو  ىلاعت هلوق يف لاق هنأ سابع نبا نع ىفوعلا

 وهو مهلسر اوبذكو مهنيد اوقراف باتكلا لهأ مهف : * نوسبلي
 . "'"”هعضاوم نع مالكلا فيرحت

 ةياورلا اهيلع حجرتف 27 مدقت امك فيعض ةياورلا هذه دانسإو

 تايآلا قايس نع ديعب ريسفتلا اذه نأ امك دانسإلا ثيح نم ةقباسلا

 . نيكرشملا ةلداجم يف لزن دق ةيآلا.هذه لبق ام نإ ثيح

 )١( يربطلا ريسفت /١977/10.

 .(؟0) مقر ثيدحلا رظنا (؟)

#55 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 اذه يلإ يحوأو مكنيبو ينيب ديهش هللا لق ةداهش ربكا ءيش يأ لق ٠
 .(19/ماعنألا) « غلب نم هب مكرذن أل نآرقلا

 بن نا

 لهأ « هب مكرذنأل ل سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق < )421١5

 , (")ةكم

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 « غلب نمو ا ةكم لهأ ينعي : لاق « هب مكرذنأل » هلوق يف سابع
 .2©”ريذن هل وهف نآرقلا اذه هغلب نمو : ىنعي

 . 27مدقت اى نسح هدانسإو

 )١( ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك ء يراخبلا حيحص .

 يربطلا ريسفت (؟) /13/10.

  2مقر ثيدحلا رظنا 59(.

 د ”كا/لد



 ٠١١؟١(

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 *« نيكرشم انكام انبر هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث »

 (71* / ماعنألا)

2 36 

 4 3 نكت مل مث » : سابع نبا لاق. يراخبلا مامالا لاق

 .7©2ههترذعم
(' 

 ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 : لاق *« مهتنتف نكت مل مث اظ هلوق يف سابع نبا نع يناسارخلا
 . '"”مهطوق

 وهف : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ًاضيأ هجرخأو
 . "7 نيكرشم انك ام انبر هللاو » اولاق , مهمالك

 . ماعنألا ةروس «ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 . ١577/10 يربطلا ريسفت (؟)

 ١57/1. يريطلا ريسفت (5

-”58- 



 -: ىنعملا نايب

 ريسفتو رابتخالاو ءالتبالا ةنتفلا 4 مهتنتف نكت مل مث إف ىلاعت هلوقو
 مهتنتف ةبقاعل نايب وه اهنإو ةغللا يف ةنتفلا ىنعمل ًانايب سيل ةرذعملاب ةنتفلا
 ام انبر هللاو اولاق نأ الإ مهرابتخاو مهئالتبا ةبقاع نكت مل مث ىنعملاف
 . نيكرشم انك

 ناك امل نكلو ءالتبالاو رابتخالا ةنتفلا اممإو : ريرج نبا لاق
 يتلا ةنتفلا تعضو رابتخالا دنع الإ كلانه عقاو ريغ موقلا نم باوجلا
 .7'©2مهترذعمو مهءاوج نع ربخلا عضوم رابتخالا يه

 )١( اا يربطلا ريسفت .

-”"56- 



 1١؟١(

 امو مهسفنأ الإ نوكلبي نإو هنع نوأنيو هنع نوبهني وهو
 .(17/ماعنألا) # نو رعشي

1 3 6 

 *« نوأني ## : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .20نودعابتي

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 نوبني ينعي : لاق « هنع نوأنيو هنع نوهني مهو ا هلوق يف سابع

 .©"”هنع نودعابتي ينعي * هنع نوأنيو إط هب اونمؤي نأ دمحم نع سانلا
 .©7مدقت اك نسح هدانسإو

 -: ىنعملا نايب

 ثيح ةكم ىكرشم يف تلزن ةيآلا هذه نأ نيبت ةياورلا هذه نم

 . ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك ؛ يراخبلا حيحص )1(

 . 7717/0 يربطلا ريسفت (؟)

 .(170) مقر ثيدحلا رظنا 5

 د” ل



 هجرخأ اموهو رخآ لوق ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع ىور دقو
 يف لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم مكاحلا هللادبع وبأ
 لوسر اوذؤي نأ نيكرشملا ىهني ناك بلاط يبأ يف تلزن :ةيآلا هذه

 .هب ءاج امع دعابتيو ملسو هيلع هللا ىدللا

 هقفاوو («هاجرخي مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص» : هللا دبع وبأ لاق

 . 27 يبهذلا

 . اههنع هللا يضر سابع نبا نع نيلوق ةيآلا يف نأ انل نيبت اذهبو
 سانلا نوبني اوناك ثيح ةكم يكرشم يف تلزن ةيآلا نأ :لوألا

 ناميإلا نع نودعابتيو ملسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ناميإلا نع

 . هب

 نع نيكرشملا ىهني ناك ثيح بلاط يبأ يف تلزن اهنأ : يناثلا

 ثيح حجرأ لوألا لوقلا نأ انل نيبتي ةيآلا هذه قايس ةسارد نمو

 . بلاط يبأ يف تسيلو ةكم ىكرشم يف اهدعب امو ةيآلا هذه لبق ام نإ

 . 2297تايآلا

 .ريسفتلا باتك 7١6/57, كردتسملا )١(

 . 70/7/10 يربطلا ريسفت (؟)

 "الأ



 ىلاعت هلوق ءاج ام

 يف ًاقفن يغتبت ةتبت نأ تعطستسا نإف مهضارعإ كييلع ربك ناك نإو ف

 . ("0 / ماعنألا) * ةيآب مهيتأتف ءامسلا يف املس وأ ضرألا

 | هيج دي

 20055 ماقفنإ :|هنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 .2)ايرس

 سابع نبا نع ةحلط يأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 نإف مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو و هلوق :لاق (مهنع هللا يضر

 قفنلاو # ءامسلا يف الس وأ ضرألا ين اقفن يغتبت نأ تعطتسا

 ءامسلا يف الس كل لعجت وأ « ةيآب مهيتأتف » هيف بهذتف «برسلا

 . 22لعفاف هب مهانيتأ مت لضفأ ةيأب مهيتأتف هيلع دعصتف

 . © 7مدقت اك ارسح هدانسإو

 160 مقر باب ءاسنلا ةروس ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )ع(

 .185/10/ يربطلا ريسفت (؟)

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا (*)

 د ”ال75؟



 «ضرألا نطاب دتمملا قيرطلا ينعي «برسلا : قفنلاو» هلونقو

 ضرألا نطاب نم هقرخي عوبريلا ةرحج دحأ دودمم ءاقفانلاو «ضرألا

 هسأرب عفر بيبد هبار نإ ىتح اهقرأ ةدلجلا غلب اذإف «ضرألا ةدلج ىلإ

 ,20هنم جرخو ناكملا اذه

 نا وه ىلاعت هلوق ريسفت دنع رثألا اذه يراخبلا مامإلا ركذ دقو

 كلذو «ىعاسنلا ةروس نم *# رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا

 .قاقتشالا ثيح نم قفنلاو قافنلا :نيتملكلا بسانتل

 ا جاجزلل نآرقلا يناعم )١(

 ل ا”ا/# د



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 نأ هب ركذو ايندلا ةايحلا مهترغو أوو ًابعل مهنيد اوذختا نيذلا رذو ©

 لدعت ناو عيفش الو ىلو هللا نود نم اهل سيل تبسك امب سفن لسبت

 نم بارش مهل اوبسك امب اولسبأ نيذلا كئلوأ اهنم ذخؤي ال لدع لك

 . 007١ /ماعنألا) « نورفكي اوناك امب ميلأ باذعو ميمح

 2(١١؟7) حضفت * لسبت # سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق
 . «")اوحضفأ *« اولسبأ »©

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 هلوق يفو .حضفت :لاق ©« تبسك امب سفن لسبت نأ هب ركذو »© هلوق
 . © ”اوحضف :لاق# اولسبأ نيذلا كئلوأ »

 : ىنعملا نايب

 : ىلشبنلا ةرمض لوق هنمو ءميرحتلا ىلع قلطي ةغللا يف لاسبوللا

 يباتعو يتمالمكيلعُّلْسَب ىدنلا يف نهو دعب كمولت تركب

 (9 .يباتعو يتمالم كيلع مارح يأ

 ١) ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص .

 يربطلا ريسفت (؟) 777/107 770 ,

 ) )9يربطلا ريسفت 777/8 .

 تال



 مّرحملل لبق عنملا نعم هنمضتلو : يناهفصألا بغارلا لاق

 يأ *« تبسك امب سفن لسبت نا هبركذو 8 ىلاعت هلوقو لْسَب نمترملاو
 ًاعونمم ناك اميف ماع مارحلا نأ لسبلاو مارحلا نيب قرفلاو باوثلا مرحت

 لجوزع لاق رهقلاب هنم عونمملا وه لسبلاو رهقلاو مكحلاب هنم
 .27باوثلا اومرح يأ# اوبسك امب اولسبأ نيذلا كئلوا ©

 داقت يأ  ملست نأ :هانعم ليق * سفن لسبت نا # ىلاعت هلوقو

 يرصبلا نسحلاو ةمركع لاق اذهبو  ءوس نم تلمع امب كالملا ىلإ
 ."'7دهاجمو

 .«باوشلا ىلع لوصحلا نم عنمت يأ .سبحت نأ :هانعم ليقو

 (7هلسأ نب ديز نب نمحر لادبعو ةداتق لاق اذمو .«تلمع امب لخؤتو

 .2«؟)ءارفلا لاق هنو

 يأ مزاللاب ريسفتلا باب نم حضفلاب لاسبإلا سابع نبا ريسفتو
 .اوحضفي نأ اوبسك امب باذعلاب مهذخأ مزال نم

 اليك لطابلاب هللا تايآأ يف نوضوخيو لهجلا مالظ ين نوطبختي نيذلا

 هبسكت ام ببسب هباقع ميلأب ءوبتو ىلاعت هللا باوث نم سفن مرحمن

 )١( نآرقلا بيرغ يف تادرفملا / 15 .

 يربطلا ريسفت (؟) 48/777-77١.

 يربطلا ريسفت (؟9) 777/48 .
 . 7594/١ ءارفلل نآرقلا يناعم (4)

- #6 



 كلذب حضتفتف حلاصلا لمعلا نع داعتبالاو ءوسلا لمع نم اهسفنل

 اهتم
 اذك :رجح نبا ظفاحلا لاق «(اوحضفا» يراخبلا ةياور يف هلوقو

 ظ .©)ةغل يهو يعابرلا نم هيف

 )١( يرابلا حتف 7817/7 .

 د ا"خالك د



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 مهيديأ اوطساب ةكئالملاو توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولو ©

 هللا ىلع نولوقت متنك امب نوما باذع نوزجت مويلا مكسفنأ اوجرخأ

 .(15/ ماعنألا» # نوربكتست هتايآ نع متنكو قحلا ريغ

 اوطساب # :|ىنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق ١20642؟)

 .27©2”برضلا طسبلا * مهيديأ

 دنع اذه : لاق ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . ؟27مهرابدأو مههوجو نوب رضي برضلا طسبلاو توملا

 ةملكلا هذهل ًايظفل ًاريسفت سيل برضلاب طسبلا سابع نبا ريسفتو

 برض وهو هل مهيديأ اوطسب امل نايب وه لب .دملا طسبلا ىنعم امنإو
 .رافكلا

 . ماعنألا ةروس ءريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص قد

 7176/1 يربطلا ريسفت (؟)

6 0- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - م

 نيطايشلا نإو قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي ملامت اولكأت الو )
 *« نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل
 (١71١/ماعنألا)

 ان د د

 )١59( ىيحي انثدح لاق يلع نب ورمع انربخأ : يئاسنلا مامإلا لاق 0 ظ

 نب نوراه وهو  عيكو يبأ نب نوراه ينثدح لاق نايفس انثدح لاق

 ركذي مل امم اولكأت الو 8 لجو زع هلوق يف سابع نبا نع هيبأ نع ةرتنع
 الف هللا حبذ ام :اولاقف نوكرشملا مهمصاخ :لاق # هيلع هللا مسا

 . 200! !هومتلكأ متنأ متحبذ امو هنولكأت

 هللا مسا ركذي ملامن اولكأت الو» ىلاعت هلوق باب . يحاضألا باتك ,يئاسنلا ننس )١(
 2 .37ا//0/ «هيلع

- "078 - 



 : دانسإللا نايب

 .(')هتمحرت تمدقت ظفاح ةقث وهو سالفلا وه يلع نب ورمع ١-

 نيعستو ناّث ةنس تام ةعساتلا رابك نم .ةودق مامإ ظفاح نقتم َهَقث

 259 ةعاجلا هل جرخأ (ةئس نوعبسو نات هلو « نيتئامو

 . "9هتمحرت تمدقت هيقف ظفاح ةقث وهو يروثلا وه نايفس 0

 نم .هب سأب ال «ينابيشلا نمحرلادبع نب ةرتنع نب نوراهو - :
 دواد وبأ هل جرخأ .ةئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس تام ةسداسلا ةقبطلا

 .«؟9ريسفتلا يف ةجام نباو يئاسنلاو

 ةقبطلا نم ةقث .يفوكلا ينابيشلا نمحرلادبع نب ةرتنع هوبأو - ه

 .©*0يئاسنلا هل جرخأ .ةبحص هل نأ معز نم مهو دقو ةيناثلا

 ءلصتم هدانسإف ”ضعب نم مهضعب عمس دق ةاورلا ءالؤهو

 اذه ىلع هدانسإف .هب سأب الف ةرتنع نب نوراه ادعام تاقث هلاجرو

 .17١١مقر ثيدحلا رظنا )1(

 74١٠. مقر 594/١ ظافحلا ةركذت الا مقر ”18/5 بيرقتلا ف
 .(590 مقر ثيدحلا رظنا )5

 .5911 مقر 5١1/7 فشاكلا 0 مقر 7١١/7 بيرقتلا 6
 . 471/١ مقر "05/7 فشاكلا 2741/ مقر 44/5 بيرقتلا )2:

 لم حا مقرهو "0م مقر 1/11١ مقر 8١/8 بيذهتلا بيذبت )١(

 06 مقرو

#08 



 ظ .,29هلثم ركذو

 )١55( انربخأ ريثك نب دمحم انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ لاق  ؟

 نإو # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع كامس انثدح ليئارسإ

 امو اولكأت الف هللا حبذام : نولوقي * مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا
 مسا ركذي ملام اولكأت الو 8# لجو زع هللا لزنأف ءاولكف متنأ متحبذ

 .#2294 هيلع هللا

 : دانسإلا نايب.

 هلو , ةئامو نيرشعو ثالث ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا رابك نم هفعض

 .©0ةعامجلا هل جرخأ ءةنس نوعست

 . هتمجرت تمدقت ةقث وهو سنوي نبا وه ليئارسإ - ؟

 ريغت قولص وهو هتمحرت تمدقت دقو برح نباوه كاسو - "“

 . ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو ةرخأب

 0*2 هترجرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو - مابا م

 )١(. يربطلا ريسفت « حئابذلا باتك ,777/4 كردتسملا ١7/48 .

 . 78018 مقر باتكلا لهأ حئابذ باب , يحاضألا باتك ؛دواد يبأ نئس (5) :

 .701/ /ةصالخلا ,504 مقر ٠١7/7 بيرقثلا (9)

 ١) مقر ثيدحلا يف ةثالثلا ءالؤه ةمحرت رظنا )0(.

 -”8ث-



 )9؟١(

 . '')”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 .29©2هلثم ركذو دانسإلا اذهب دواد بأ قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 ركذو دانسإلا اذهب سنوي نب ليئارسإ قيرط نم يربطلا هجرخأو
 , 9 هلثم

 يرصبلا ىبموم نب دمحم انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق - '*

 نع بئاسلا نب ءاطع انثدح ىئاكبلا هللا دبع نب دايز انثدح ىشرحلا

 هللا لص ىبنلا سانأ تأ: لاق سابع نب هللا دبع نع ريبج نب ديعس
 ؟ هللا لتقي ام لكأن الو لتقن ام لكأتأ هللا لوسر اي اولاقف ملسو هيلع
 ىلإ  نينمؤم هتايآب متنك نإ هيلع هللا مسا ركذ امت اولكف # هللا لزنأف
 .* نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو - هلوق

 .( 60 بيرغ نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاقو

 -: دانسإلا نايب

 نم .نيل هيف ءيرصبلا يشرحلا عيفن نب ىسوم نب دمحم - ١
 يذمرتلا هل جرخأ «نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا

 . ”0يئاسنلاو

 دمحم وبأ ,يئاكبلا يرماعلا ليفطلا نب هللا دبع نب دايز - ؟

 .نيل قاحسإ نبا ريغ نع هثيدح يفو .يزاغملا يف تبث قودص يفوكلا

 )١( بيذهتلا بيذهت  1١7/9مقر 5484.

 هللا مسا ركذي مل امث اولكأت الو ال ىلاعت هلوق باب « حئابذلاب ديصلا باتك .يقهيبلا ننس (5)

 .؟9/١11 # هيلع

 . 11/48 يربطلا ريسفت ()

 "06 مقر ثيدح ماعنألا ةروس «ريسفتلا باتك « يذمرتلا ننس (4)

 59١ /ناويدلا ,7//777 ءافعضلا يف ينغملا ,7/58 مقر 5١١/5 بيرقتلا (5)

-"81- 



 نيناثو ثالث ةنس تام .ةنماثلا ةقبطلا نم .هبذك ًاعيكو نأ تبثي تبي ملو

 نباو يذمرتلاو ملسمو ةعباتم دحاو عضوم يف يراخبلا هل جرخأ ةئامو

 ,.2()ةجام

 “  هتمحر ت تمدقت دقو طلتخا قودص بئاسلا نب ءاطع 20 .

 .20هتمحرت تمدقت هيقف تبث ةقث ريبج نب ديعس - ؛

 (*7”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 (1١؟4) انث ةبيش يبأ نب ناثع انثدح يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق 3

 نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع ةنييع نب نارمع
 لكان : اولاقف ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ دوهيلا تءاج : لاق سابع

 مسا ركذي مل امم اولكأت الو ف هللا لزنأف هللا لتق امن لكأن الو انلتق ام

 . *ةيآلا رخآ ىلإ * هيلع هللا

 .29هلثم ركذو هب ةئييع نب نارمع قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 : دانسإلا نايب

 رت تمدقت ماهوأ هلو فاح ةقث ةييش يبأ نب ناثع - ١

 وخأ يفوكلا نسحلا وبأ يلالملا نارمع يبأ نب ةئييع نب نارمع - ”

 )١( بيرقتلا ١/ 558مقر  ,.1١١8فشاكلا ١/ 775مقر 119/17.

 .(51؟:5) مقر ثيدحلا رظنا )059

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا ةرف]

 .187/9 بيذهتلا بيذبت (5)
 . 7819 مقر باتكلا لهأ حئابذ باب ,. يحاضألا باتك ءدواد بأ نئس (5)

 ملام اولكأت الو ط ىلاعت هلوق باب .حئابذلاو ديصلا باتك 74٠/4. يقهيبلا ننس (7)
 # هيلع هللا مسا ركذي

 .(77) مقر ثيدحلا رظنا (0
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 . 7"2ةعبرألا هل جرخأ ةنماثلا ةقبطلا نم .ماهوأ هل قودص «نايفس

 9«2طلتخا قودص بئاسلا نب ءاطعو

 .(27تبث ةقث ريبج نب ديعسو
 . ؟”ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 ىلوألا ةياورلا دانسإ نأ انل نيبت ديناسألا هذه لاجر ةمحرت نمو

 هنكلو تاقثلا ةبترم ىلإ لصي مل ينابيشلا ةرتنع نب نوراه هيف نأل نسح

 . رجح نبا ظفاحلا ركذ امك هب سأب ال

 ةرخأب ريغت دقو برح نب كامس اهدانسإ يفف ةيناثلا ةياورلا امأ
 . ةمركع نع ثيدحلا اذه ىور دقو ,ةبرطضم ةمركع نع هتياورو

 هيف يشرحلا عيفن نب ىسوم نب دمحم اهدانسإ يف ةثلاثلا ةياورلاو
 . ةرخأب طلتخا بئاسلا نب ءاطعو .نيل

 مهتا دقو ةنييع نب نارمع اهدانسإ يفف ةعبارلا ةياورلا امأ

 . طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطعو . مهولاب

 لامتحا اهنع عفتريف ًادعب اهضعب يوقي ديناسألا هذه نكلو

 نوكيو ةحصلا ىلإ نسحلا نم عفتريف لوألا دانسإلا ىوقتيو فعضلا

 .هريغل ًاحيحص اذه ىلع ثيدحلا

 : ىنعملا نايب

 نيذلا نيكرشملا يف تلزن ةيآلا هذه نأ انل نيبت تاياورلا هذه نم

 )١( مقر ”00/5 فشاكلا ءالا”” مقر 5/57 بيرقتلا 137717 .

 ) )5مقر ثيدحلا رظنا 57.

  )5مقر ثيدحلا رظنا ١١.

  0:0بيذهتلا بيذهت ١194/17 م مقر 170/86 مقر
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 يف مهدنع تاهبشلا ةراثإو مهنيدب مازتلالا نع نيملسملا فرص اولواح

 اولاقف ةتيملا يف مالسإلا مكح يف مهوككش ثيح مهنيد ماكحأ ضعب

 تحي ام تولكاتو هللا حيذ ام نوكرتت فيكف هللا ةحيبذ ةلا نإ : مه

 . مكيديأب متن

 يحو نموه نيكرشملا نم لدجلا اذه نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 مالسإلا ف لوخدلا نع مهودصيل سنإلاو نجلا نيطايش نم مهئايلوأ

 . مهنيد رمأ نيملسملا ىلع اوسبليلو
 نبا نع يقهيبلاو دواد وبأ اهجرخأ يتلا تايورلا ىدحإ ينءاجو

 . ملسو هيلعهللا لص يبنلا ىلإ دوهيلا تءاج : لاق سابع
 يف تلزن ةيآلا نأ تشن ,ثت يتلا تايورلا رئاس فلاخت ةياورلا هذهو

 ىفف ةياورلا هذه امأ دانسإلا ةحيحص تاياورلا هذهو ءنيكرشملا

 بئاسلا نب ءاطعو مهولاب مهتم وهو يللاله لا ةنيبع نب نارمع اهدانسإ
 . قنس (ى طلتخا دقو

 نأل بئاسلا نب ءاطع لبق نم تأي مل ةياورلا يف مهولا نكلو

 نم لب ةنييع نب نارمع قيرط نم ةياورلا هذه هنع وري مل يذمرتلا
 هللا دبع نب دايز انربخأ لاق يشرحلا يرصبلا ىسوم نب دمحم قيرط

 قبس دقو هركذف . . ملسو هيلع هللا لص يبنلا سان ىتأ : لاق سابع

 - .ةياورلا هذه ركذ

 هيلعهللا لص يبنلا اوتأ نيذلا مه نم نيبي مل ةياورلا هذه يفف
 «نيكرشملا يف ةيآلا نأ تتبثأ يتلا ةحيحصلا تاياورلاب رسفتف «ملسو

 عموهو «ةنيبع نب نارمع ماهوأ نم دوهيلا ىلإ ةلاقملا هذه ةبسن لعلف
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 وبأ لاق اذهلو ءركنم هدانسإف ثيدحلا اذه يف تاقثلا فلاخ دق هفعض

 . ؟')ريكانملاب يتأي هنال هثيدحب جتحي ال : هيف متاح

 نب ديعس نع دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه متاح يبأ نبا جرخأ دقو

 اهفعض مث ةياورلا هذه ريثك نبا ركذ دقو سابع نبا هيف ركذي ملو ريبج

 ةثالث هوجو نم
 . اولداجي ىتح ةتيملا ةحابإ نوري ال دوهيلا نأ : اهدحأ

 .. ةيكم يهو ماعنألا ةروس نم ةيآلا نأ : يناثلا

 بئاسلا نب ءاطع قيرط نم يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه نأ : ثلاثلا

 هيلع هللا لص يبنلا سان ىتأ» هظفلو دانسإلا اذه

 .اهركذ قبس يتلا ةياورلا يهو 22(ملسو

 اولكأت الف هللا حبذ ام نولوقي» ةقباسلا تاياورلا ىدحإ يف هلوقو

 بجعتلل وه امنإو ةقيقحلا ىلع سيل انه رمألا « اولكف متجبذ امو

 هللا حبذ ام نولكأي الو اوحبذ ام نولكأي ثيح نيملسملا ىلع راكنإلاو

 نإ » هسفن ةقباسلا ةياورلا دانسإب ريرج نبا هجرخأ ام كلذ نيبيو

 متنأ متلتق امو نولكأت الف مكبر لتق ام نيملسملل اولاق نيكرشملا

 . «! هنولكأت

 الو # ىلاعت هلوقب دارملا نوكي تاياورلا هذه يف ءاج ام ىلع ءانبو

 سابع نبا نع ىور دقو «ةتيملا وه * هيلع هللا مسا ركذي مل ام اولكأت
 ريرج نبا هجرخأ |اميف كلذو .كلذب ةيآلا ريسفت (مهنع هللا يضر

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم يربطلا

 )١١( بيذهتلا بيذهت 57/8”١.

 )١( ريثك نبا ريسفت 7/5 1١80.
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 , (1)ةتيملا : لاق * هيلع هللا مسا ركذي مل امن اولكأت الو # ىلاعت هلوق يف

 هللا مسا ركذي ملف حبذ ام دارملا نأ سابع نبا نع ىور نكلو:

 نع سنوي نب ليئارسإ قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأ هيلع

 : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع نع برح نب كاس
 هيلع هللا مسا ركذي مل امو هولكأت الف هيلع هللا مسا ركذف حبذ ام نولوقي

 .# هيلع هللا مسا ركذي مل امن اولكأت الو ا لجو زع هللا لاقف .هولكف

 مو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه و : هللا دبعوبأ لاق

 .0©2يبهذلا هقفاوو « هاجرخي

 تاياورلا يف ءاجامو ةياورلا هذه يف ءاجام نيب ضراعت الو

 ىلع اوركنأف نيكرشملا نم اردص دق نالوقلا نوكي نأ ناكمإل ةقباسلا
 هللا مساركذي ملو حبذامم مهلكأ مدعو ةتيملا نم مهلكأ مدع نيملسملا

 ملو حبذ وأ تام ءاوس هيلع هللا مسا ركذي ملام لكل ةلماش ةيآلاو هيلع

 . هيلع هللا مسا ركذي

 لمشي له 4 هيلع هللا مسا ركذي مل ام اولكأت الو # ىلاعت هلوقو
 ؟ ال مأ اهيلع هللا مسا ركذي مل اذإ ملسملا ةحيبذ كلذ

 نأ يسن اذإ زوجت ملسملا ةحيبذ نأ وه سابع نبا نع يور يذلا
 نم : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق ءاهيلع هللا مسا ركذي

 , 27سأب الف يسن

 )١( يريطلا ريسفت 7//١9.

  (32كردتسملا 8/ 772١.ةمعطألا باتك ١١"/4و « يحاضألا باتك
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 نبا نع ةمركع قيرط نم ًالوصوم ينطق رادلا هجرخأو

 ا

 ماع نبا نع ةمركع يعي - (م) انشلح : : لاق ءافعشلا يأ نع
 نإو «ءلكأيلف هللا مسا يسنو حبذ نإف هللا مسا ملسملا يف نإ : لاق

 . '9هلكأت الف هللا مسا ركذو يسوجملا حبذ

 هلوق نود دانسإلا اذه ةنييع نبا قيرط نم ينطق رادلا هجرخأو

 . ”9هرخآ ىلإ ( يسوجملا حبذ نإو »

 ,(40 رجح

 هلوق ركذام دعب سابع نبا لوق دبيأت يف يراخبلا مامإلا لاقو
 .«9اقساف ىمسي ال يمانلاو : #* قسفل هنإو 9 ىلاعت

 ىلإ بهذ نمل دييأت ةيمستلا يسن نميف سابع نبا نع ىور اهيفو
 اذهو حبذلا دنع اهيلع هللا مسا ركذي نأ ىبسن رن اذإ | ملسملا ةحيبذ ةحابإ

 . 29لبنح

 نبا نع ىور .# مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو # ىلاعت هلوقو

 )١( مقر حئابذلاو ديصلا باب ,.546/ 4 ينطق رادلا ننس 40.

 كسانملا باتك «قازرلا دبع فنصم (؟) )5/ 48١مقر 148 86(.

 ) )9مقر 590/5 « حئابذلاو ديصلا باب , ينطق رادلا ننس 45.

  50يرابلا حتف 1.61/9

 . 1١6 مقر باب .ديصلاو حئابذلا باتك .يراخبلا حيحص (05)

 .70 /17 يبطرقلا ريسفت 2187/5 ريثك نبا ريسفت (1)

 "ما



 نم مهئايلوأ ىلإ نوحوي نجلا نيطايش انه نيطايشلاب دارملا نأ سابع

 نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ام كلذ نم ءسنولا
 لتق ام : مه لاقف هءايلوأ ناطيشلا رمأ ةتيملا هللا مرح امل : لاق سابع

 ام اولكأت الو » هللا لاقف «مكنيكاكسب متنأ نوحبذت امم ريخ مكل هللا

 #20 هيلع هللا مسا ركذي مل

 نم ريرج نبا هجرخأام هيوقي نكلو «27فيعض هدانسإ اذهو

 نيطايش : لاق سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع نع جيرج نبا قيرط

 مهئايلوأ ىلإ نوحوي ا سنإلا نيطايش ىلإ نوحوي نجلا

 .27* مكولداجيل

 سرفلا نيطايش ةيآلا يف نيطايشلاب دارملا نأ سابع نبا نع ىورو

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولداجي نأب ةكم رافك ىلإ اوحوأ نيذلا

 زيزعلا دبع نب ىبموم قيرط نم كلذ يف يناربطلا جرخأ دقو «ةثيملا لح

 سابع نبا نع ةمركع نع نابا نب مكحلا انثدح : لاق ىرابنقلا
 سراف تلسرأ # هيلع هللا مسا ركذي مل امت اولكأت الو 8 تلزن امل : لاق

 وهف نيكسب كديب تنأ حبذت امف : اولوقو ادمحم اومصاخ نأ شيرق ىلإ
 ؟ مارح وهف ةنيملا ينعي بهذ نم ريشمشب لجو زع هللا حبذامو لالح

 مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو # ةيآلا هذه تلزنف
 سراف نم نيطايشلا نإو يأ * نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو
 . ”شيرق نم مهئايلوأ ىلإ نوحويل

 )١( يربطلا ريسفت ١7/48.

 مقر ثيدحلا رظنا (؟) )70(.

 ) )5يربطلا ريسفت ١7/7 .

  (5ريثك نبا ريسفت 186/57 .
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 نع يرابنقلا زيزعلا دبع نب ىسوم قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 هلوق دعب هيف ءاج نكلو سابع نبا ركذي ملو ةمركع نع نابأ نب مكحلا
 ليلد اذهف .0)2 بهذ نم راشمشب : سابع نبا لاق - هللا حبذ امو »

 . سابع نبا نع هاور ةمركع نأ ىلع

 قودص وهو ندعلا يرابنقلا زيزعلا دبع نب ىسوم هدانسإ يفو

 هل قودص ندعلا نابا نب مكحلا هخيش كلذكو 0'2ظفحلا ءيس

 . ””ماهوأ

 «نيكسلا نيتياورلا فالتخا ىلع ريشمشلا وأ راشمشلاب دارملاو

 |ف » اهيفو ةمركع نع ريرج نبا اهجرخأ ةياور يف هانعم نايب ءاج دقو
 29( هباحصأو دمحم هلكأي الف بهذ نم نيكسب هللا حبذ

 نيطايشو نجلا نيطايش نيطايشلاب دارملا نوك نيب ضراعت الو

 نيطايش لمعيو نينمؤملا لالضإ ةلواحم ىلع اعيمج نوعمتجي مهنأل سنإلا

 . نجلا نيطايش نم طيلستب لاجملا اذه يف سنإلا

 اذهب دارملا 4 نوكرشمل مكنإ مهومتعطا نإو إ ىلاعت هلوقو
 ليلحتلا نأل ؛هيلع هللا مسا ركذي مل امن هللا مرح ام ليلحت يف مهتعاط

 هل ةدابع كلذ يف العو لج هتعاطو هدحو ىلاعت هلل قح ميرحتلاو

 هللا لحي ام ميرحت وأ هللا مرح ام ليلحت يف هللا ريغ عاطأ نمف .هدحو

 . الإ هللا عم هذختا دقف

 )١( يربطلا ريسفت 8//١1.

 .785/1 بيذهتلا بيرقت (؟)
 511/١(. فشاكلا» يف يبهذلا هقئوو 219٠/١ بيذهتلا بيرقت 0

 .15/8 يربطلا ريسفت (4)
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 . 97مهلثم نوكرشمل مكنإ ًالالحتسا ةتيملا لكأ يف ينعي * مهومتعطأ

 )١( روثنملا ردلا 47/7 .
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -4

 4 سنإلا نم مترثكتسا دق نجلا رشعم اي ًاعيمج مهرشحي مويو 9#
 .(١؟8 / ماعنألا)

 نت

 |مهنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق )١6595(

 .©")ًاريثك متللضأ « مترثكتسا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم الوصوم ريرج نبا هجرخأو
 نم مترثكتسا دق نجلا رشعم اي ًاسيمج مهرشحي مويو ط :هلوق سابع
 .2')اريثك مهنم متللضأ ينعي * سنإلا

 . 8/4 ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )0(

 ."# /م/ يربطلا ريسفت (؟)
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -

 مهمعزب هلل اذه اولاقف ًابيصن ماعنألاو ثرحلا نم أرذ ام هلل اولعجو

 وهف هلل ناك امو هللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك اهف انئاكرشل اذهو

 .(17/ ماعنألا) + نومكحي ام ءاس مهئاكرش ىلإ لصي

 نت ا

 (١؟) ًارذامم » :|بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 ناثوألاو ناطيشللو ًابيصن مهلامو مهتارمث نم هلل اولعج « ثرحلا نم

 . (0)ًابيصن

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 هلل اذه اولاقن ًابيصن ماعنألاو ثرحلا نم أرذ امم هلل اولعجو »> : هلوق

 ابيصن مهلامو مهتارمث نم هلل اولعج : لاق 4 انئاكرشل اذهو مهمعزب

 بيصن يف هلل اولعج امم ةرمث نم طقس نإف ءابيصن ناثوألاو ناطيشللو

 هوطقتلا هللا بيصن يف ناطيشلل اولعج امم طقس نإو .هوكرت ناطيشلا

 هلل هولعج ام ىقس نم رجفنا نإو «ناطيشلا بيصن ىلإ هودرو هوظفحو

 . ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )0(
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 يف ناطيشلل هولعج ام ىقس نم رجفنا نإو «هوكرت ناطيشلا بيصن يف
 امامأو .ءاملا ىقسو ثورحلا نم اولعج ام اذهف .هودس هللا بيصن
 الو ةريحب نم هللا لعج ام » هللا لوق وهف ماعنألا نم ناطيشلل اولعج
 .2)# ماح الو ةليصو الو ةبئاس

 . ةيآلا ىنعمل نايب هيف رثالا اذهو

 , 29سابع نبا نع ةحلط يبأ نبا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 نمحر لادبع نب فيصخ قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرعخأو
 نبا نع يفوعلا قيرط نمو سابع نبا نع ةمركع نع يرزسجلا
 , ")سابع

 )١( يربطلا ريسفت 8/1٠ .

 ىربكلا ننسلا (؟) ٠١/٠١., مهسفنأ ىلع نوكرشملا مرح ام باب ءاياحضلا باتك .

  )9يربطلا ريسفت 8/1٠ .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام- ١

 عرزلاو لخنلاو تاشورعم ريغو تاشو رعم تانج أشنأ يذلا وهو ©

 اذإ هرمث نم اولك هباشتم ريغو ًابباشتم نامرلاو نوتيزلاو هلكأ ًافلتغ

 نمو . :نيثرسلا بجي ال هنإ اوفرست الو هداصح موي هقح اونآو رمثأ

 ناطيشلا تاوطخ اوعبتت وعبتت الو هللا مكقزر ام اولك ًاشرفو ةلومح ماعنألا

 لق نينثا زعملا نمو نيدثا نأضلا نم جاوزأ ةيناث . نيبم ودع مكل هنإ

 ينوثبن نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ نييثنألا مأ مرح نيركذلاع

 لق نينثا رقبلا نمو نينثا لبإلا نمو . . نيقداص متنك نإ ملعب

 متنك مأ نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا امأ نييثنألا مأ مرح نيركذلاآع

 لضيل ابذك هللا ىلع ىرتفا نمت ملظأ نمف نمف اذهب هللا مكاصو ذإ ءادهش

 /١41 -١54( ماعنألا) # نيملاظلا موقلا يدب ال هللا نإ ملع ريغب سانلا

 دع

 )١11( |[نع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامزالا لاق ١-

 .©9كلذ ريغو مركلا نم شرعي ام « تاشورعم )ل

 . ماعنألا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )0(

-5854- 



 نع يناسارخلا ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ
 : لاق * تاشورعم تانج أشنأ يذلا وهو :هلوق يف سابع نبا

 نم شرعي الام : لاق (تاشورعم ريغو) موركلا نم شرعي ام
 . 237 مركلا

 نبا نع ةملط يبأ نب يلع قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا جرخأو

 ام * تاشورعملا ريغو # سانلا شرع ام تاشورعملاف : لاق سابع
 * .(©9تارمشلا نم لابجلاو ربلا يف جرخ

 دع داع د

 :|اهنع هللا ىضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق - 5 (05؟)

 . )اهيلع لمحي ام # ةلومح وف
 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ربرج نبا جرخأو

 ليخلاو لبإلاف ةلومحلا امأف « اشرفو ةلومح ماعنألا نمو  هلوق سابع
 .2؟7منغلاف شرفلا امأو هيلع لمحي ءيش لكو ريمحلاو لاغبلاو

 :لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم اضيأ ريرج نبا جرخأو
 . *0لبإلا نم راغصلا شرفلاو رابكلا يه ةلومحلا

 . "27سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ كلذكو
 داع داع د

 .05// يربطلا ريسفت )١(

 .50/8 يربطلا ريسفت (5)

 . ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص هل

 . 77/78 يربطلا ريسفت (©)

 .8//57 يربطلا ريسفت )١(
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 5 امأ »ف |هنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق م

 اضعب نومرحت ملف ىثنأ وأ ركذ ىلع الإ لمتشت له ينعي # تلمتشا

 . 7؟ًاضعب نولحتو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ًالوصوم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 ركذ ىلع الإ محرلا لمتشت له ينعي :ةيآلا هذه يف لاق سابع نبا نع

 .()اضعب نولحيو ًاضعب نومرحي مهف ىثنأ وأ

 : ىنعملا نايب

 ام ضعب اومرح ثيح نيكرشملا لالض هناحبس هللا نيب نأ دعب

 ثرحلا نم أرذ امث هلل اولعجو # ىلاعت هلوقب هللا ىلع ءارتفا هللا مهقزر

 اولاقو # هلوقو * انئاكرشل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف ًابيصن ماعنألاو

 ماعنأو مهمعزب ءاشن نم الإ اهمعطي ال رجح ثرحو ماعنأ هذه

 هيلع ءارتفا اهيلع هللا مسا نوركذي ال ماعنأو اهروهظ تمرح

 ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب يف ام اولاقو .نورتفي اوناك امب مهيزجيس

 مهيزجيس ءاكرش هيف مهف ةتيم نكي نإو انجاوزأ ىلع مرخمو انروكذل

 هلضفو هتنم كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب * ميلع ميكح هنإ مهفصو

 لاكشألا ةعونتم تانج ضرألا هذه يف مهل دجوأ ثيح هدابع ىلع

 سشورع ىلإ جاتحي اهضعبو شورع ىلإ جاتحي الف هسفنب موقي اهضغب

 وهو © ىلاعت لاقف سانلا اهفرعي عفانم نيعونلا الك ينو اهيلع ماقي

 .# تاشو رعم ريغو تاشو رعم تانج أشنأ يذلا

 ماعنألا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )0(

 .8//51 يربطلا ريسفت (1)

 -”ةكد



 ًاعون . . ماعنألا نم نيعون كلذ عم هدابعل دجوأ هنأ ىلاعت نيب مث
 هفوصو همحلب نوعتمتي :ب اعونو .مهلاقثأ هيلع نولمحو هيلع نوبكري

 الو هللا مكقزر امئ اولك ًاشرفو ةلومح ماعنألا نمو إف ىللاعت لاقف «هربوو

 لحأ ام ميرحت وأ هللا مرح ام ليلحت ين يأ * ناطيشلا تاوطخ اوعبتت

 . مكلالضإ ديري ةوادعلا رهاظ # نيبم ودع مكل هنإ © هللا

 ةلومحلاب دارملا نأ سابع نبا نع ىلوألا ةياورلا نم انل نيبت دقو

 سابع نبا ركذ دقو .لبإلا رابك وهو ماعنألا نم هيلع لمحي ام ةيآلا يف

 اهب تقحلا اهنكلو ماعنألا نم تسيل هذهو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا اهعم

 . لبإلاك اهيلع لمحي اهنوكل
 منغلا هب دارملا نأ ىلوألا ةياورلا يف سابع نبا ركذف شرفلا امأ

 .لبالا راغص هنأ ةيناثلا ةياورلا يف ركذو

 لبولا راغص يهو ماعنألا نم هيلع لمحي ال ام لمشي هنأ رهاظلاو

 ام هب دارملا نأ نيبتف ةلومحلا لباقم يف ءاج شرفلا نأل منغلاو رقبلاو
 . ماعنألا نم هيلع لمحي ال

 عمجلاو دحاولا اهراغص اهريغو لبإلا شرفو :روظنم نبا لاقو

 الإ حلصي الام معنلا نم شرفلا ليقو :لاق .ءاوس كلذ يف

 شرفلاو لمحلاو لمعلا قاطأ ام ةلومحلا :ءارفلا لاقو ,227حبذلل

 . 5 راغصلا

 نأضلا نم جاوزأ ةينامث إ» لاقف ماعنألا عاونأ هناحبس هللا ركذ مث

 لبولا نمو « ىثنأو ركذ *« نينثا زعملا نمو # ىثنأو ركذ : ىنعي « نينا

 )١( (شرف ةدام) برعلا ناسل .
 ءارفلل نآرقلا يناعم (؟) ١/7 509.

 ”ةالد



 نينثا لبالا نمو # ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق يف اك «كلذك رقبلاو

 . © نينثا رقبلا نمو

 ماحرأ هيلع تلمتشا امأ نييثنألا مأ مرح نيركذلآع  ىلاعت هلوقو

 ضعب اومرح نيذلا نيكرشملا كئلوأ ىلع ىلاعت هللا نم راكنإ * نييثنألا

 . ىلاعت هللا ىلإ ميرحتلا اذه اوبسنو تاالاحلا ضعب يف ماعنألا هذه

 لمتشت ال يهو ثانإلا ماحرأ هيلع تلمتشا ام مرح مأ ثانإلا مرح

 متللحأ ملف ماعنألا هذه نم روكذلا مرح لق هناحبس هللا ناك نإف

 متمرح ملف ثانإلا مرح دق ناك اذإو ؟رخآلا ضعبلا متمرحو اهضعب

 . ؟رخآلا ضعبلا متللخأو ضعبلا

 مل ىلاعت هللا نإف ىرخأ تارابتعال اهضعب متمرح دق متنك اذإو

 . ؟هيلإ ميرحتلا متبسن ملف تارابتعالا هذه اهميرحت عرشي

-*”858- 



 ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع ًامرحم يلإ يحوأ اهيف دجأ ال لاق زف

 نمف هب هللا ريغل لهأ ًاقسف وأ سجر هنإف ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ

 ١55(. /ماعنألا) # ميحر روفغ كبر نإف داع الو غاب ريغ رطضا
 ورمع لاق نايفس انثدح هللادبع نب يلع انثدح : يراخبلا مامإلا لاق - )5"١( ١

 رمحلا نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نومعزي :ديز نب رباحجل تلق
 نكلو ةرصبلاب اندنع يرافغلا ورمع نب مكحلا كلذ لوقي ناك دق لاقف ةيلهألا
 . 204 ًامرحم يلإ يحوأ ايف دجأ ال لق » أرقو سابع نب ارحبلا كلذ بأ

 رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا نع يناعنصلا قازرلادبع هجرخأو
 ملسو هيلع هللا لص يبنلا نإ نولوقي مهنإ :ءاثعشلا يبأل تلق :لاق

 ثيدح لثم ركذ مث . . .رمحلا موحل نم رودقلا اؤفكي نأ مهرمأ

 . 297يراخبلا مامإلا

 .0059 ثيدح 78 باب . حئابذلا باتك ,يراخبلا حيحص 01(

 . 41779 مقر 550/5 .يلهألا احلا باب ,كسانملا باتك ,قازرلا دبع فنصم )0

 "99- 



 وحن ركذو رانيد نب ورمع قيرط نم يناتسجسلا دواد وبأ هجرخأو

 . 27يراخبلا مامإلا ةياور

 نب رباج نع رانيد نب ورمع قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 نوكرتي ةيلهاجلا لهأ ناك دقو» هرخآ يف داز هنأ الإ هلثم ركذو ديز

 لحأ امف همارحو هلالح نيبو هباتك يف لجو زع هللا لزنأف ًارذقت ءايشأ

ذه الت مث وفع وهف هنع تكس امو مارح وهف مرح امو لالح وهف
 ةيآلا ه

 ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع ًامرحم ىلإ يحوأ اهيف دجأ ال لق
 .* ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ

 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :هللادبعوبأ لاق

 .20يبهذلا هقفاوو (هاجرخي

 ركذو اذه هدانسإب مكاحلا هللادبع يبأ نع ىقهيبلا هجرخأو

 , 9 هلشم

 نب ورمع قيرط نم كردتسملا نم رخآ عضوم يف مكاحلا هجرخأو
 . . .ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق سابع نبا نع ءاثعشلا يبأ نع رانيد

 . هلثم رثألا ةيقب ركذو

 . 7 يبهذلا هقفاوو , مكاحلا هحححص دقو

2000 

  01١مقر ثيدح ةيلهألا رمحلا موحل يف باب ,ةمعطألا باتك ءدواد يبأ ننس 578548. .

 كردتسملا (؟)  ,7١17/5.ريسفتلا باتك

 )( ةيلهألا رمحلا موحل لكأ يف ءاج ام باب ءاياحضلا باتك :. يقهيبلا ننس 4/77١.

 ) )5ةمعطألا باتك .كردتسملا ١١6/85.

 هدم



 نع ربيوج نع ناميلس نب رفعج نع قازرلادبع جرحخأو 500 )*421١
 :لاقف ةيآلا * دجأ ال لق # ةيآلا هذه سابع نبا الت :لاق كاحضلا
 . (7لالح وهف اذه الخ ام

 : دانسإلا نايب

 وهو يرصبلا يعبضلا ناميلس وبأ وه ناميلس نب رفعج ١-
 . 9ةنماثلا ةقبطلا نم ءعيشتي ناك هنكل دهاز قودص

 يوار .يخلبلا مساقلا وبأ ىدزألا ديعس نب ريبيوج ١-

 .©)ةسماخلا ةقبطلا نم ءادج فيعض «ريسفتلا

 لاسرإلا ريثك قودص وهو يلالحلا محازم نبا وه كاحضلا -
 كاحضلا عمسي مل ثيح عاطقنا هيف دانسإلا اذهو .«*”هتمجرت تمدقت

 هنكلو ءادج فيعض وهو يدزألا ربيوج هيف نأ امك .سابع نبا نم

 .هريغل ًانسح حبصيف ةقباسلا يراخبلا مامإلا ةياورب ىوقتي
 د

 نبا نأ هثدح نمع بويأ نع رمعم نع قازرلادبع جرخأ -#» )219(١
 هللا لص وللا لوسر ىهن امنإ :لاقف ةيلهألا رمحلا موحل نع لئس سابع
 دجأال لق الت مث ةلومحلا يه تناك اهنأل ربيخ موي اهنع ملسو هيلع

 . ©2ةيآلا * امرحم ىلإ يحوأ اهيف

 .057ا//4 قازرلادبع فنصم )١(
 8١١. مقر ه/١ فشاكلا #2 مقر ١7١/١ بيرقتلا (؟)

 .17/ ةصالخلا 17١., مقر ١75/١ بيرقتلا (5)

 .(5) مقر ثيدحلا رظنا (:)

 .87/71 مقر 555/6 قازرلادبع فنصم (5)

 رص
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 : دانسإلا نايب

 ,200ت تبث ةقث وهو يدزألا دشار نباوه رمعم

 .2)ةجح تبث ةقث وهو ينايتخسلا وه بويأو
 هتأاور عمس دق ثيح ينايتخسلا بويأ ىلإ لصتم دانسإلا اذهو

 ركذي مل ثيح سابع نبا نيبو هنيب عطقنم هنكلو )ضعب نم مهضعب

 . افيعض اذه ىلع دانسإلا نوكيف اهنيب ةطساولا

 )١77( نع كانس نع ةناوعوبأ انثدح نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق - 5

 لوسر اي تلاقف ةعمز تنب ةدوسل ةاش تتام لاق سابع نبا نع ةمركع

 :تلاقف !اهكسم متذخأ الولف :لاقف  ةاشلا ينعي ةنالف تتام هللا

 امنإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ؟تتام دق ةاش كسم ذخأن

 همعطسي معاط ىلع ًامرح يلإ يحوأ ايف دجأ ال لق 8 لجو زع هللا لاق

 هنومعطت ال مكنإف * ريزنخ محل وأ ًاحوفسم ًامد وأ ةتيم نوكي نأ الإ
 تذحأف هتغبدف اهكسم تخلسف اهيلإ تلسرأف «هب اوعفتنت هوغبدت نإ

 . ؟7اهدنع تقرخت ىتح ةبرق هنم

 : دانسإللا نايب

 وهو يرصبلا رافصلا ناثعوبأ يلهابلا ملسم نبا وه نافع - ١
 .هكرت ثيدحلا نم فرح يف كش اذإ ناك : ينيدملا نبا لاق تبث ةقث

 ينعي  ةرشع عست ةنس رفص يف هانركنأ :نيعم نبا لاقو .مهو امبرو

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )8(.

 .(77) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 . 179 مقر 717/١١ بيذهتلا بيذبت ('9)

 7717/1 دمحأ مامإلا دنسم (4)

 سلق 9



 هل جرخأ .ةرشاعلا ةقبطلا رابك نم ريسيب اهدعب تامو - نيتئامو

 .(١)ةعامجلا

 زازبلا يطساولا يركشيلا هللادبع نب حاّضو وه ةناوعوبأ - ١
 نيعبسو تس وأ سمح ةنس تام .ةعباسلا ةقبطلا نم ءتبث ةقثوهو

 . '"'”ةعامجلا هل جرخأ .ةئامو

 ةمركع نع هتياور يف نأ الإ قودص وهو برح نباوه كامس -
 .©7مدقت (ى ابارطضا

 .(4)تبث ةقث ةمركع - :

 نأ الإ .©©ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 مامإلا هجرخأ نكل بارطضا ةمركع نع هتياور يف برح نب كامس هيف
 . "27سابع نبا نع ةمركع نع يبعشلا قيرط نم ًارصتخم يراخبلا

 نأ يرهزلا ثيدح نم دمحأو يراخبلا مامإلا جرخأ كلذكو

 هريخأ اههنع هللا ىضر سابع نب هللادبع نأ هربخأ هللادبع نب هللا ديبع

 متعتمتسا اله :لاقف ةتيم ةاشب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . 9اهلكأ مرح امنإ :لاق .ةتيم اهنإ :اولاق ؟اهءاهإب

4 

 )١( ظافحلا ةركذت ,27772/0/57 بيرقتلا  2”9/84/1١ةصالخلا /758.

 . 7375/1١ ظافحلا ةركذت 47١. /ةصالخلا اا“ مقر 77١/5 بيرقتلا (؟)

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (:)

 .1717 مقر 77٠١/10 20764 مقر ١١7/1١١ بيذهتلا بيذهت (5)

 .3345 مقر ثيدح ١” باب .روذنلاو ناميإلا باتك ؛يراخبلا مامإلا حيحص (5)

 5617١. مقر ثيدح ةتيملا دولج باب . حئابذلا باتك ,يراخبلا حيحص ()

 ت4 "د



 )١58( انريخأ دلخم نب دمحم انثدح : ينطقرادلا مامإلا لاق ه

 انثدح لولهب نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي قرزألا ركب وبأ انربخأو
 يلذهلا ركب يبأ نع رفاز انربخأ دمحم وبأ مالس نب رامع انريخأ يدج

 يف |ىنع هللا يضر سابع نبا نع هللادبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع
 #« همعطي معاط ىلع امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق ا لجو زع هلوق

 رعشلاو فوصلاو مظعلاو نرقلاو نسلا امأف ءلكآلا معاطلا :لاق

 . لسغي هنأل هب سأب الف بصعلاو ربولاو

 . 2)فيعض يلذحلا ركب وبأ : ىنطقرادلا لاق

 نأ يلذهلا ركب يبأ نع ناميلس نب رفاز نع رخآ قيرط نم هجرخأو
 تعمس : لاق سابع نبا نع هللادبع نب هللا ديبع نع مهثدح .يرهزلا

 وبأ : يبطقرادلا لاق مث .هوحن ركذو . . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .29كورتم يلذه لا ركب

 هثيدح اوكرت نيربتعملا ةمئألا رثكأ نكلو هكرت مهضعبو هفعض مهضعبف

 ةقبطلا نم .ثيدحلا كورتم يرابخأ :بيرقتلا يف هنع لاقو

 يف لاقو ؟*”نيكورتملا نم يبهذلا مامإلا هركذ كلذكو .©”ةسداسلا

 )١( ينطقرادلا ننس ١/ 47غابدلا باب «ةراهطلا باتك «18 مقر .

 ) )1ينطقرادلا ننس ١/ 48غابدلا باب «ةراهطلا باتك «7* مقر .
 )( بيذهتلا بيذبم ١7/ 255بيذهتلا بيرقت 7/4١١.

 . 9/9 مقر ءافعضلا يف ىنغملا (5)

 اه 496١5



 . هب ريتعي الو دودرم ثيدحلاف اذه ىلع ءانبو

 : ىنعملا نايب
 ىلإ هوبسنو ماعنألا نم نوكرشملا همرح ام هناحبس هللا ركذ نأ دعب

 نم اهمرح يلا عاونألا هناحبس نيب ًاناودعو مهنم الهج العو لج هللا

 همعطي معاط ىلع امرحم يلإ يح وأ ايف دجأ ال لق # هلوقب ماعنألا هذه

 اقسف وأ سجر هنإف ريزنخ محل وأ ًاحوفسم ًامد وأ ةتيم نوكي نأ الإ
 يلإ هللا ىحوأ اميف دجأ ال نيكرشملا ءالؤط لق يأ * هب هللا ريغل لهأ

 هللا ريغل حبذ امو ريزنخلا محلو حوفسملا مدلاو ةتيملا ريغ تامرحملا نم

 ىلإ هميرجت متبسنو هللا همرحي مل امم اهنم هومتمرح ام متمرح ليلد يأبف
 ؟ىلاعت هللا

 هتأجلأ نمف ينعي © داع الو غاب ريغ رطضا نمف ا هلوقر
 كالحلا ىلع هسفن تفرشأ نأب تامرحملا نم ركذ امث لكألا ىلإ ةرورضلا

 بغار الو بلاط ريغ *# غاب ريغ 9 اهنم لكأف اهريغ دجي ملو عوجلا نم
 هقمر هب دسي يذلا دحلا زواجم # داع الو # هتاذل ركذامم ءىث يف

 هذخاؤي مل ثيح هب « ميحر » اذه هبنذ هيلع رتاس « روفغ هللا نإف
 . هسفن ىلع ءاقبولل ةرورضلا لاح هبكترا ام ىلع

 ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر نأ نومعزي» لوألا ثيدحلا يف هلوقو
 نيذلا ءالؤه ثيدحلا اذه تاياور يف نيبي مل «ةيلهألا رمحلا نع ىبن

 هيلعهللا لص يبنلا يبن ريخ يراخبلا مامإلا جرخأ دقو ,.كلذ نومعزي

 نب رباج مهنم ةباحصلا نم ددع نع ةيلهألا رمحلا محل نع ملسو

 ه5 ءهد



 . 27ههنع هللا يضر ىفوأ يبأ ن نباو ءاربلاو رمع نباو يلعو هللادبع 1

 امنإو مهنع هللا يضر ةباحصلا ءالؤه دصقي ال رانيد نب ورمعو. |

 . ةباحصلا نبع كلذ اوور نيذلا ءالعلا ضعب دصقي

 سابع نبا عنتما يأ خلا سابع نبا رحبلا كلذ يبأ نكلو» هلوق ظ

 لق # ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتساو ةيلهألا رمحلا موحل ميرحت نم
 امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع ًامرحم ىلإ يحوأ |هيف دجأ ال

 اف ينعي 4 هب هللا ريغل لهأ ًاقسف وأ سجر هنإف ريزنخ محل وأ ًاحوفسم

 ةياور يف هب احرصم ءاج اموه اذهو . لالح وهف تامرحملا هذه ادع

 اذه الخ ام» :ةيآلا هذه الت ام دعب سابع نبا لاق ثيح قازرلادبع

 .(لالح وهف

 هللا ىلص يبنلا يمن يف سابع نبا يأر انل نيبت ثلاثلا ثيدحلا يفو

 نبا كلذ للع ثيح ربيخ موي ةيلهألا رمحلا محل لكأ نع ملسو هيلع
 هيلع هللا ى هللا لوسر اهنع ىبنف سانلا ةلومح يه تناك اهنوكب سابع
 .اهلكأ مرح اهنأل ال مهتلومح ىنفت اليكل ملسو

 .هدنس عاطقنال فيعض ثيدحلا اذه نكلو

 يف هفقوت ىلع لدي ام (مهنع هللا يضر سابع نبا نع ىور دقو

 نم يراخبلا مامإلا جرخأ دقف .ةيلهألا رمحلا موحل ىلع مكحلا

 ىبمنأ يردأ. ال» :لاق [بنع هللا يضر سابع نبا نع يبعشلا ثيدح

 هركف سانلا ةلومح ناك هنأ لجأ نم ملسو هيلع هللا لصدللا لوسر هنع

 .(29(ةيلهألا رمحلا محل . .ربيخ موي همرح وأ مهتلومح بهذت نأ

 .؟5م8و ؟ا/ مقر باب . حئابذلا باتك «يراخبلا حيحص 20

 . 177177 مقر ثيدح مقر باب .يزاغملا باتك .يراخبلا حيحص (؟)
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 وه له يبنلا اذه ثعبم يف كشي سابع نبا ْنأ ىلع لدي اذهف

 ةاعارم اهنع ىبن هنأ مأ ديبأتلا ىلع ميرحتلا نوكيف اهتاذل ةمرحم اهنأل

 اديقم ميرحتلا نوكيف بوكرلل اهيلإ سانلا ةجاح يهو ةصاخ ةلاحل

 . ةلاحلا كلتب

 قباسلا قازرلادبع ثيدح ىلع مدقيف حيحص ثيدحلا اذهو

 رمحلا نوك يه ميرحتلا ةلع نأب سابع نبا نم عطقلا هيف يذلا

 . سانلا ةلومح ةيلهألا

 يف حيرص اهضعبو رمحلا موحل ميرحت يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 باهش نبا قيرط نم يراخبلا مامإلا هجرخأ ام كلذ نم اهميرحت

 .2)(ةيلهألا رمحلا

 ام كلذ نمو اسجر اهنوك وهو ميرحتلا ةلع هيف تركذ ام ابنمو

 نأ» هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم يراخبلا مامإلا هجرخأ

 مث ءرمحلا تلكأ :لاقف ٍءاج هءاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا نأ سانلا يف ىدانف ًايدانم رمأف ءرمحلا تينفأ :لاقف ٍءاج هءاج

 رودقلا تئفكأف .ءسجر اهنإف ةيلهألا رمحلا موحل نع مكنايهني هلوسرو

 . 2)(محللاب روفتل اهناو

 يهو ميرحتلل ةلعلا هذه ىلع علطي مل سابع نبا نأ رهاظلاو

 امنع يبنلا ةلع ةفرعم يف قباسلا ثيدحلا يف !ى ددرت هنأل ًاسجر اهنوك

 .ربيخ موي

 .001ا/ مقر ثيدح 4 مقر باب حئابذلا باتك .يراخبلا حيحص 21(

 .0078 مقر ثيدح 58 مقر باب  حئابذلا باتك .يراخبلا حيحص ١)

 -عغ.الد



 ةحابإ هنع يور سابع نبا نأ ثحبلا اذه نم انل صخلتي يذلاو

 ىلاعت هلوق يف ةروكذملا تامرحملا يف لخدت ال اهنوكل ةيلهألا رمحلا موحل

 فقوت هنأ ًاضيأ هنع يورو ةيآلا 4 ًامرحم يلإ يحوأ اهيف دجأ ال لق ©

 اذهبو هربيخ موي اهنع يبغلا ةلع ةفرعم يف هفقوتل اهيلع مكحلا يف

 لوقن امنإو ةيلهألا رمحلا موحل حابأ سابع نبا نأب مزجن نأ عيطتسن ال

 هيلع هللا لص يبنلا نع اهميرحت هغلبي مل هنأل اهيلع مكحلا يف فقوت هنإ

 .ةيآلا يف يفنلا مومعب اهتحابإ ىلع لدتساف عطاق لكشب ملسو

 .اهميرحت يف اذه دعب كش الف سجر اهنأ

 موحلا ميرحت ربخو ةيكم اهنأب ةيآلا هذه نع ءاللعلا باجأ دقو
 هذه يف ام نأبو ءربيخ موي ةرجحلا نم قباسلا ماعلا يف ةيلهألا رمحلا

 يف لزن نكي مل ذئنيح هنإف املوزن دنع دوجوملا مكحلا نعربخ ةيآلا
 ريغ كلذ دعب لزني نأ عنمي ام اهيف سيلو اهيف ركذ ام الإ لوكأملا ميرحت

 اهيف ركذ ام ريغ ءايشأ ميرحتب ماكحأ ةنيدملا يف اهدعب لزن دقو اهيف ام

 بلحم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك ميرحتو ةدئاملا ةيآ يف رمخلاك

 .ريطلا نم

 مدقت هنأل ماعنألا ةميهبب ةصاخ اهنأب ًاضيأ ةيآلا هذه نع بيجأو

 ةينامشلا جاوزألا نم ءايشأ نومرحي اوناك مهنأب ةيلهاجلا نع ربخلا اهلبق
 نم يأ *« ًامرحم يلإ يحوأ |ميف دجأ ال لق إظ ةيآلا تلزنف مهئارآب
 نوك باوجلا اذه ىلع دريو ,حوفسملا مدلاو اهنم ةتيملا الإ تاروكذملا

 . تايآلا يف ةروكذملا ةيناثلا جاوزألا نم سيلو اهعم ركذ ريزنخلا محل

 ه4 ١مل



 . (')اسجر هنوك

 ةحابإ ىري سابع نبا نأ نم ةقباسلا ثيداحألا نم مهفي ام امأ

 عجر مثرمالا لوأ يف ناك كلذ لعلف ةيآلا هذه ينركذام ادعام

 بان يذ لك لكأ نع ملسو هيلع هللا لص يبنلا يبن ىلع علطا امدعب

 :لاق سابع نبا نع نارهم نب نوميم ثيدح نم هحيحص يف ملسم

 . 29(ريطلا نم بلحم يذ لك

 نم بان يذ لك ميرحت ىري سابع نبا نأ ىلع لدت ةياورلا هذهف
 ىلص يبنلا يمن يوري نأ روصتي ال اذإءريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا

 عضب  كسملا «!اهكسم متذخأ الولف» عبارلا ثيدحلا يف هلوقو

 . "”90دلحلا وه  نيسلا نوكسو ميملا

 .هغبد دعب ةتيملا دلجب عافتنالا زاوج ىلع ليلد اذه يفو

 ةحابإ هيفف ينطقرادلا مامإلا هجرخأ يذلا سماخلا ثيدحلا امأ

 هنأل .بصعلاو ربولاو رعشلاو فوصلاو مظعلاو نرقلاو نسلا لاعتسا

 الف قبس امك كورتم وار هيف هنأل دودرم ثيدحلا اذه نكلو « لسغي

 . هيلع لد امب دخؤي

 يبطرقلا ريسفت 2157/7” صاصحجلل نآرملا ماكحأ تو 0 يرابلا حتف 1(

 . ١و

 . 69 يرابلا حتف ةفإ 1١5. ثيدح باب .ءديصلا باتك .ملسم حيحص 5
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 انمرح منغلاو رقبلا نمو رفظ يذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو ©

 مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروهظ تلمح ام الإ هم وحش مهيلع

 .(157١/ماعنألا) # نوقداصل انإو مهيغبب مهانيزج كلذ

 )١75( ىذ لك © :اهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . «')رعبملا *# اياوحلا 9 ةماعنلاو ريعبلا * رفظ

 يف سابع نبا نع ةحلط نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 كلذكو «")ةماعنلاو ريعبلا وهو :لاق * رفظ يذ لك # ىلاعت هلوق

 . ””سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يقهيبلا هجرخأ

 :لاق سابع نبا نع ينوعلا ةيطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . «؟9باودلا نم كلذ وحنو ةماعنلاو ريعبلا

 )١( مقر باب ءريسفتلا باتك ؛يراخبلا حيحص 5.
 )١( مقر يف دانسإلا اذه قبس دقو 2/7/4 يربطلا ريسفت )١( نسح هنأ انل نيبتو .

 )*( يقهيبلا ننس ٠١/ »8ليئارسإ ينب ىلع مرح ام باب اياحضلا باتك .

 . (30) مقر ثيدحلا يف هنايب مدقت |ك فيعض دانسإ اذهو .77/48 يربطلا ريسفت (:5)

4١١ 



 سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم متاح يبأ نبا جرخأو
 سيل ينعي « عباصألا جرفنمم سيل يذلا وه * رفظ يذ لك © :لاق
 هدانسإ :لاقو رجح نبا هركذ . ماعنلاو لبإلا اهنم عباصألا قوقشمب
 , 207 سح

 : ىنعملا نايب

 ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىري سابع نبا نأ انل نيبت تاياورلا هذه نم

 تسيلو ةمحتلم هيديو هيلجر عباصأ تناكام « رفظ يذ لك
 ام مهأب ليثمتلا باب نم نيعونلا نيذه ركذو ماعنلاو لبالاك ةجرعتم
 . طبلاك عباصألا جرفنمب سيل ام لك كلذ ين لخديو ظفللا هيلع قلطي

 * رفظ يذ لك إط : لاق ةداتق نع كلذ يف ريرج نبا جرخأ دقو
 كلذك ًاضيأ ماعنلا لجر رفظو هلجرو ريعبلا دي رفظ ماعنلاو لبإلا

 قوقشمب سيل ءيش لكو ههبشو طبلا ريطلا نم ًاضيأ مهيلع مرحو
 . 27عباصألا

 قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأ «رعبملا  اياوحلا » لوقو
 . ")رعبملا يهو (اياوحلا وأ) لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع

 وأ # هلوقو .ءاعمألا يهو رعبلا هيف نوكتي ام انه رعبملاب دارملاو

 : اذه ىلع ةيآلا ىنعمف « اهروهظ إظ هلوق ىلع فوطعم 4# اياوحلا
 رقبلا نمو «ماعنلاو لبإلاك رفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو

 . 595/4 يرابلا حتف (19

 .77/48 يربطلا ريسفت (؟)

 .(5) مقر ثيدحلا يف مدقت اك نسح دانسإلا اذهو 210/8 يربطلا ريسفت ()
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 تلمح اموأ امهروهظ تلمح ام الإ امهموحش مهيلع انمرح منغلاو

 . مظعب طلتخا ام وأ اهؤاعمأ

 دقف مهريغل اهحابأ يتلا ماعنألا ضعب دوهيلا ىلع هللا مرح اذامل امأ

 يأ * نوقداصل انإو مهيغبب مهانيزج كلذ ال: هلوقب ىلاعت هنيب
 ىلع مهفارسإو هللا دودح مهيدعت ببسب ميرحتلا كلذب مهانبقاع

- 5١” 



 ”( فارعالا ةروس رم

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 سابلو اشيرو مكتاءوس يراوي اسابل مكيلع انلزنأ دق مدآ يبباي
 ال مدآ ينباي .نوركذي مهلعل هللا تايآ نم كلذ ريخ كلذ ىوقتلا

 |هيريل امهسابل (هنع عزني ةنجلا نم مكي وبأ جرخأ امك ناطيشلا مكننتفي
 نيطايشلا انلعج انإ مهنورت ال ثيح نم هليبقو وه مكاري هنإ (بتاءوس

 انءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو .نونمؤي ال نيذلل ءايلوأ

 الام هللا لع نولوقت ةتأ ء ءاشحفلاب رمأي ال هللا نإ لق اهم انرمأ هّللاو

 دجسم لك دنع مكهوجو اوميقأو طسقلاب بر رمأ لق . نوملعت

 قح اقيرفو ىده اقيرف . نودوعت مكأدب امك نيدلا هل نيصلخم هوعداو

 نوبسحيو هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ ةلالضلا مهيلع
 اوبرشاو اولكو دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينباي .نودتهم مهمأ

 جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق .نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست الو

 ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل ىه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل

 اوكرشت نأو قحلا ريغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا

- #١" 



 « نوملعت الام هللا لع اولوقت نأو ًاناطلس هب لزني ملام هللاب

 .(77- 75/فارعألا)

 ع

 ١ - ابهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق )١590(

 » «"لاملا 4 ًاشيرو
 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . ”سابع

 شايرلا : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 .©9هيعنلا شيعلاو سابللا

 سابللا نآل لامجلاو ةئيزلا سابل انه سابللاب دصقي سابع نباو
 ًاسابل » ىلاعت هلوق يف كلذ لبق ةيآلا يف ركذ تاروعلا رتسل يرورضلا

 .* مكتاءوس يراوي

 ىلوألا ةياورلا يف لاملاب شيرلا ريسفت عم فلتخي ال ريسفتلا اذهو

 . ميعنلا شيعلاو ةنيزلا سابل ىلع لوصحلا ةليسو وه لاملا نأل

 د6 د

 انثدح ردنغ انثدح هل ظفللاو - عفان نب ركب وبأ ينثدحو (ح) رفعج

 نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع ليهك نب ةملس نع ةبعش

 . فارعألا ةروبس ةمدقم «ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 .(5 مقر ثيدحلا يف مدقت اك نسخ هدانسإو 2١58/7 يريطلا ريسفت (؟)

 .(70) مقر ثيدحلا يف مدقت اك فيعض هدانسإو «.158/8 يربطلا ريسفت (”)
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 نم : لوقتف ةنايرع يهو تيبلاب فوطت ةأرملا تناك : لاق نمابع نبا

 : لوقتو اهجرف ىلع هلعجت افاوطت ٍينريعي

 هلحأ الق هئم اذب مف هلكو هضعبودبيمويلا

 لكدنع مكتنيزاوذخ ا»ةيآلاهذهتلزنف

 . 2020 (81/فارعألا)#*# دحسم

 ةيآلا هذه تلزنف مكاحلا ةياور يفو مكاحلاو يئاسنلا هجرخأو

 ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو . هللا ةئيز مرح نم لق »©

 يربطلاو يقهيبلا هجرخأو يبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 . 2سابع نبا نع قرط ةدع نم

 6 د

 دبع نب دمحم نب هللا دبع انثدح : ينطق رادلا مامإلا لاق - ” 5 ١6(.

 انثدح نايب نب حلاص انثدح ةنيمس يبأ نب دمحم رفعج وبأ انثدح زيزعلا

 |هنع هللا يضر سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع بئاسلا نب تارف
 يف ةالصلا : لاق 4 دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ »ط ىلاعت هلوق يف
 علخف |مهعلخف هيلعن يف ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر ىلص دقو نيلعنلا

 كانيأر : اولاق ؟ مكلاعن متعلخ مل : لاق ةالصلا ىضق |لف سانلا

_- ْ 

 ْ .# مكتنيز اوذخ و ىلاعت هلوق باب ,ريسفتلا باتك ,0574"7 مقر ملسم حيحص )١(

 | دنع مكتنيز اوذخ » لجو زع هلوق باب . جحلا باتك يف 7754و 577/5 يئاسنلا ننس (؟)

 .« دجسم لك
 . فارعألا ةروس .ريسفتلا باتك 7١9/57. كردتسملا

 .88/ © ةروعلا رتس بوجو باب .ةالصلا باتك ,.7/7”777 ىربكلا ننسلا

 ١6١/4. يربطلا ريسفت ,نايرع تيبلاب فوطي ال باب جحلا باتك
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 مد امهيف نإ : لاقف يناتأ مالسلا هيلع ليربج نإ : لاق انعلخف تعلخ

 , (00ةملح

 : دانسإلا نايب

 يلحاسلا نايب نب حلاص هدانسإ يفف لبقي ال طقاس رثألا اذه

 |هكرت نمو ,ناكورتم امهو يرزجلا بئاسلا نب تارف هخيشو

 رجح نبا لقنو «نازيملا ناسل يف رجح نبا ظفاحلا ركذ امك ينطق رادلا

 لمتحي ال نمع ريكانملاب ثدحي : نايب نب حلاص يف لاق هنأ يليقعلا نع

 بئاجعلا يوري ناك : يرفغتسملا لاقو .مهولا هثيدح ىلع بلاغلاو

 ركنم : بئاسلا نب تارف يف يراخبلا مامإلا لاقو .«"ريكانملاب درفنيو

 لاقو ثيدحلا ركنم : لاقو ءىبشب سيل : نيعم نب ىيحي لاقو ثيدحلا

 هلو ةظوفحم ريغ ثيداحأ هل : ىدع نبا لاقو ثيدحلا كورتم ىئاسنلا

 فلاخ رثألا اذه نوك كلذ ىلإ فاضيو : لوقأ ©"0ريكانم نوميم نع

 .ًاركنم ًاربخ اذهب نوكيف قباسلا حيحصلا رثألا

 : ىبعملا نايب

 نك ةيلهاجلا يف برعلا ءاسن ضعب نأ انل نيبت يناثلا رثألا نم

 ىلإ عفادلا نيبي ام تاياورلا ضعب يف ءاج دقو ءايارع تيبلاب نفطي

 : لاق ةداتق نع ريرج نبا هجرخأ ام كلذ نمف فرحنملا كولسلا اذه

 : لوقي ًارمتعم وأ ًاجاح مدق اذإ مهدحأ ناك نميلا لهأ نم يح ناك

 ًارزكم ينريعي نم : لوقيف هيف تسند دق بوث يف فوطأ نأ يغبني ال

 )١( نرقلاو سوقلا يف ةالصلا باب «ةالصلا باتك ينطق رادلا نئس ١/1799.
 ) )5مقر 177/17 نازيملا ناسل 717/4 .
 )( مقر 470/8 نازيملا ناسل 115.
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 اوذخ  نوعمست ام هيف هللا لزنأف ًانايرع فاط الإو كلذ ىلع ردق نإف
 .24)# دجسم لك دنع مكتنيز

 تناك برعلا نأ يرهزلا نع ريرج نبا هجرخأ ام كلذ نمو
 نم ءاج نمف  مهفالحأو ًاشيرق - سمحلا الإ ةارع تيبلاب فوطت
 سبلي نأ هل لحي ال هنإف ,« سمحأ بايث يف فاطو هبايث عضو مهريغ

 انايرع فوطيو هبايث يقلي هنإف سمحلا نم هريعي نم دجي مل نإف هبايث
 ًامارح اهلعجيف اهمرحي هفاوط ىضق اذإ اهاقلأ هسفن بايث يف فاط نإو

 .#200 دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ : لاق كلذلف هيلع

 طقف ءاسنلا نم نكت مل ةداعلا هذه نأ انل نيبت تاياورلا هذه نمو

 تيبلا ميظعت ناك اهل عفادلا نإو ,لاجرلاو ءاسنلا نم تناك امنإو

 مهل يغبني ال اهب هللا اوصع يتلا بايثلا نأ مهرابتعاب كلذو .مرحلاو

 كلذ دعب اهسبل اومرح مهبايثب اوفاط اذإو «تيبلا لوح اهب اوفوطي نأ
 هللا تيب مهترواجمل ةرهاط ةكم لهأ بايث نأ نوربتعيو .مهسفنأ ىلع

 .ةارع اوفاط الإو هب اوفاط ائيش اهنم اودجو نإف

 ةميظع ةدسفمو ةريبك ةيصعم هيلع بترتي لمعلا اذه ناك املو

 مرح ام ليلحتو هللا لحأام ميرحتب تامرحلا كاهتناو تاروعلا فشكب

 دجوأ ثيح هدابع ىلع هلضفت ًانيبم تايآلا هذه العو لج هللا لزنأ هللا

 نوئش هب نوميقي يذلا لاملاو مهتاروع هب نورتسي يذلا سابللا مهل
 مكتاءوس يراوي اسابل مكيلع انلزنأ دق مدآ ينباي #ىلاعت لاقف مهتايح

 )١( يربطلا ريسفت 48/١51١.

 ) )5يربطلا ريسفت ١594/48.
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 سابلو مكتاروع هب نورتست ًايرورض ًاسابل مكل اندجوأ يأ * ًاشيرو

 .هب نولمجتت ةنيز

 نولحتت مكنوك نأ يأ * ريخ كلذ ىوقتلا سابلو »© هلوقو

 هبضغل ءاقتا هتيصعم نع نودعتبتو هللا يضري يذلا حلاصلا لمعلاب

 متنأو الثم تيبلاب نوفوطتف هتيصعم نم هنوبكترت امم مكل ريخ هباقعو

 . مرحلل ًايظعت اذه مكلمع يف نأ مكتم ًامهَوَت ةارع

 ىلع لضفت ثيح هللا معن نم روكذملا كلذ يأ # هللا تايآ نم كلذ »

 هتيبوبر ىلع ةلادلا تامالعلا نم كلذو عاتملاو سابللا ةمعنب هدابع

 اوربتعيف # نوركذي مهلعل # هدابعل معنلا هذه دجوأ «هتينادحوو

 . هتيصعم بانتجاو هتعاطب اومزتليو كلذب

 يذلا وه هنأ مهل نيبو ناطيشلا ةنتفب مدآ ينب هناحبس هللا ركذ مل

 |[ هللا ةيصعم يف مهعقوي ىتح فاوطلا دنع سابللا عزب مخ سوسوب

 ادقفف ةرجشلا نم لكألاب امهارغأ |نيح ءاوح مهمأو مدآ مهابأ عقوأ

 ىلاعت لاق ثيح اهتاروع هبرتسو هب هللا امهالح يذلا (مههسابل كلذب

 عزني ةنجلا نم مكي وبأ جرخأ امك ناطيشلا مكتنتفي ال مدآ ىنباي »

 مهو هلسنو وه يأ # هليبقو وه مكاري هنإ (هتاءوس |هيريل اهسابل (هنع

 . ")0 ليبق دحاو ءيش نم عمج لكل لاقي : روظنم نبا لاق » نجلا

 ام باكترا اهب نورربي يتلا ةيهاولا نيكرشملا ةجح هناحبس نيب مث

 اولاق ةشحاف اولعف اذإو # ىلاعت هلوقب شحاوفلا نم هنع هللا :ىبن

 اهنوبكتري اوناك يتلا شحاوفلا نمو # اهم انرمأ هللاو انءابآ اهيلع اندجو

 «ةارع مهو تيبلاب مهفاوط يهو اهيف تايآلا هذه تلزن يتلا ةشحافلا

 )١( يربطلا ريسفت رظناو «(لبق ةدام) برعلا ناسل 1917/7 .
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 اهوثرو مهنأ اهنولعفي اوناك يتلا تامرحملا نم اهريغو هذه يف مهتجحو
 هيلع ام ةفلاخم نأب مهيلإ ناطيشلا ىحوأ دقو .دادجألاو ءابآلا نع

 ءاهيلإ لصو يتلا هداجمأ ىلع يضقتو اهبكترم طقست ةميرج ربتعت ءابآلا

 هللا نأب شحاوفلا مهباكترا ىلع مهجاجتحا ةراكن اذه نم مظعأو

 رمأي ال هللا نإ لق # ىلاعت لاق .يل 3 نع السو لج اهب مهرسأ

 درجتلاب مكرمأ هن ان نوماس ا م 1

 ! ؟ حئابقلا نم كلذ ريغو تيبلاب فاوطلا دنع بايثلا نم

 ميقتسملا قيرطلا ىلع ةماقتسالاو لدعلاب يأ * طسقلاب يبر رمأ لق

 لك دنع © هدحو مكبر ةدابع ىلإ اوهجوت يأ * مكهوجو اوميقأو

 ىلإ مكتدابع يف اوهجوت الو ىلاعت هللا ةدابعل دعأ عضوم لك *« دجسم

 .ناثوألاو مانصألا

 لاق 4 ةلالضلا مهيلع قح ًاقيرفو ىده ًاقيرف نودوعت مكأدب اى

 انمؤم مدا نبا قلخ أدب هناحبس هللا نإ » : ةيآلا ىنعم يف سابع نبا

 مكنمو رفاك مكنمف مكقلخ يذلا وه  هؤانث لج لاق امك ًارفاكو

 هجرخأ « ًارفاكو ًانمؤم مهقلخ أدب اى ةمايقلا موي مهديعي مث * نمؤم

 . "”ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا

 مكشعبو ىدملا ىلع مكضعب نيزييمتم مكقلخ أدب امك : ىنعلا

 قح ًاقيرفو ةرخآلاو ايندلا ةداعس ىلإ لصوملا ميقتسملا قيرطلا كولس

 .(5) مقر ثيدحلا يف مدقت اك نسح هدانسإو 2107/8 يربطلا ريسفت (1)
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 ةجوعملا قرطلا ىلإ اوزاحناف ميقتسملا قيرطلا اذه نع ةلالضلا مهيلع

 نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ 8 ةرخآلاو ايندلا ءاقش ىلإ ةلصوملا

 ريغ ىلإ اوئجتلا مهنأل ميقتسملا قيرطلا نع اولض امنا يأ 4« هللا نود

 « مهأ نوبسحيو إط ىلاعت هلل الإ زوجت ال ةدابعلا نم ًاعاونأ مهل اوفرصو

 نيطايشلا نييزت ببسب ميقتسملا قيرطلا ىلإ * نودتهم ظ اذه مهلمعب

 . قحلا ةوعد لوح تاهبشلا ةراثإو دسافلا داقتعالا نم هيلع مه ام مه

 دق اهنأ ةجحب مكبايث اوعلخت الو دجاسملا لوخد دنع مكتاروع اورتسا

 . ةنيزلا بايث نم ةروعلا

 امب اوعتمت يأ * نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو اولكو »©

 قافنإلا ةرثكب وأ مكل هللا لحأ ام ميرحتب اوفرست الو مكيلع هللا معنأ

 . ءاليخو ًارطب

 .« ةليحم وأ افرس نكي ملام برشلاو لكألا

 انثدح لاق ىلعألا دبع نب دمحم انثدح : لاق ريرج نبا هجرخأ

 ,07"©2سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم نع روث نب دمحم

 )١( يربطلا ريسفت ١57/78.

 ١) مو ل6ا/ مقر ثيداحألا يف لاجرلا ءالؤه مجارت رظنا ولا١ و١".,.
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 تئش ام لك » ظفلي سابع نبا نع ًاقلعم يراخبلا مامإلا هركذو
 . ()( ةليخم وأ فرس : ناتنثا كتأطخأ ام تئش ام سبلاو

 هللا ةنيز اومرح نيذلا نيلهاجلا ءالؤه ىلع ًاركنم ىلاعت لاق مث

 نم تابيطلا ضعب اومرحو مهبايث سبل نم مهجرحتب مهسفنأ ىلع
 نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق # هللا قزر
 ليلحتلا يف عاطي نأب ريدج اهمرح يذلا اذهأ ينعي « قزرلا

 وه هدابع ىلع اهب لضفتو مدعلا نم اهدجوأ يذلا نأ مأ ! ؟ ميرحتلاو

 .! ؟ كلذب ريدجلا

 اهب عتمتلاب رافكلا نوكراشي 4 ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل يه لق »

 نبا لاق .رافكلا اهيف مهكراشي الف نينمؤملل # ةمايقلا موي ةصلاخ

 اهماعط تابيط نم اولكأف تابيطلا يف رافكلا نوملسملا كراش : سابع

 موي اهب اوصلخو ءاهئاسن حلاص نم اوحكنو اهبايث رايخ نم اوسبلو

 . ()7ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ . ةمايقلا

 .2©)مدقت امك نسح دانسإلا اذهو

 يذلا نايبلا كلذ لثم يأ * نوملعي موقل تايآلا لصفن كلذك

 . )مهل نيبي ام نوملعي موقل ةعنقملا تالالدلاو ةحضاولا تامالعلا

 نزو ىلع ءاخلا رسكب «ةليخم» هلوقو .لوألا بابلا .سابللا باتك «يراخبلا حيحص )١(

 107/1١(. يرابلا حتف) ربكتلا وهو ءاليخلا ىنعمب ةميظع
 8//١51. يربطلا ريسفت (5)

 .(7) مقر ثيدحلا رظنا (9)

 ١77/48. يربطلا ريسفت رظنا (:5)
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 لق  ىلاعت هلوقب هدابع ىلع اهمرح ينلا ءايشألا هناحبس نيب مث
 قحلا ريغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ
 ال ام هللا لع اولوقت نأو ًاناطلس هب لزني ملام هللاب اوكرشت نأو

 نم نولهاجلا هيلإ هبسن ام آل هللا اهمرح يتلا يه هذهف # نوملعت

 .قزرلا نم تابيطلا ضعبو سابللا ضعب ميرحت
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 .(ه0 /فارعألا)# نيدتعملا بحي ال هنإ ةيفخو ًاعرضت مكبر اوعدا
 ال هنإ  امهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 545

 . ()هريغ يفو ءاعدلا يف * نيدتعملا بحي

 نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . 7 سابع

 : ىبعملا نايب

 عوضخو عوشخب ينعي # اعرضت مكبر اوعدا  ىلاعت هلوق
 عفر نأل ,ءاعدلاب مكتاوصأ اوعفرت ال ينعي * ةيفخو # .27للذتو

 نم رهجلا نودو ةيفخو اعرضت كسفن يف كبر ركذاو © ىلاعت هلوق
 5١5(. /فارعألا)# نيلفاغلا نم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لوقلا

 . 77 مقر باب «فارعألا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص جلب

 .١7ا//8 يربطلا ريسفت (5)

 . 3/4 يسولألا ريسفت هلأ
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 ثيدح يف سابع نبا لاق # نيدتعملا بحي ال هنإ # ىلاعت هلوقو

 اى.توصلا عفرب نوكي ءاعدلا ٍف ءادتعالاو . هريغو ءاعدلا يف بابلا

 نإ : لاق يرصبلا نسحلا نع ىنعملا اذه يف ريرج نبا جرخأ دقو
 هقف دقل لجرلا ناك نإو .هراج رعشي امو نآرقلا عمج دقل لجرلا ناك

 ةالصلا ىلصيل لجرلا ناك نإَو .سانلا هب رعشي امو ربكألا هقفلا

 ناكام ًاماوقأ انكردأ دقلو ءهب نورعشي امو راوزلا هدنعو هتيب يف ةليوطلا

 ةينالع نوكيف رسلا يف هولمعي نأ ىلع نوردقي لمع نم ضرألا ىلع
 محل عمسي امو ءاعدلا ين نودهتجي نوملسملا ناك ناك دقلو ًادبأ

 لوقي هللا نأ كلذو «مهبر نيبو مهنيب اسمه الإ ناك نإ .ءتوص

 ًاحلاص ًادبع ركذ هللا نأ كلذو 24 ةيفخو ًاعرضن مكبر اوعدا »

 .0(200/ميرم) 4 ًايفخ ًءادن هير ىدان ذإ # لاقف هلعف يضرف

 دبعلا اهبلطي يتلا بلاطملا يف ةغلابملا ءاعدلا يف ءادتعالا نم نأ |هنع

 يضر صاقو يبأ نب دعس نع دوادوبأو دمحأ مامولا جرحخأ اى كلذو

 ةنحلا كلاسأ ينإ مهللا : لوقي وهو وعدي هل ًانبا عمس هنأ هنع هللا

 اهلسالسو رانلا نم كب ذوعأو اذه نم اوحنو اهقريتساو اهميعنو

 رش نم هللاب تذوعتو أريثك اريخ هللا تلأس دقل : لاقف ءاحلالغأو

 هنإ ةيفخو ًاعرضت مكبر اوعدا ٠» ةيآلا هذه أرقو ءاعدلا يف نودتعي موق

 امو ةنجلا كلاسأ ينإ مهللا : لوقت نأ كبسح نإو * نيدتعملا بحي ال

 )١( يربطلا ريسفت 8//7١5.
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 لوق نم اهيلإ برقامو رانلا نم كب ذوعأو لمع وأ لوق نم اهيلإ برق
 . لمع وأ

 نع ةيابع نب سيق ةماعن يبأ قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأ دقو
 . 2)هنع هللا يضر دعسل ىلوم

 هنأ دعسل نبا نع ةماعن بأ قيرط نم دوادوبأ مامإلا هجرخأو

 . '"هوحن ركذ مث . . . لوقأ انأو يبأ ينعمس : لاق

 دعس نع ىور يذلا وهو لوهجم لجر نيدانسإلا نيذه يفو

 .دانسإلا اذهب افيعض نوكي اذه ىلع ثيدحلاف هنع هللا يضر

 هجرخأ دقف هنع هللا ىضر لفغم نب هللا دبع نع يور ام امأ

 انثدح نافع انثدح ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح لاق هجام نبا مامإلا

 لفغم نب هللا دبع نأ ةماعن يبأ نع ىريرجلا ديعس انأبنأ ةملس نب دامح

 اذإ ةنجلا نيمب نع ضيبألا رصقلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقي هنبا عمس

 تعمس نإف رانلا نم ِهبذعو ةنجلا هللا لَس ينب يأ :لاقف ءاهتلخد

 يف نودتعي موق نوكيس : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر
 . ”9ءاعدلا

 ١١( دمحأ دنسم ١/١77.

 مقر ثيدح .ءاعدلا باب ,ةالصلا باتك ءدواد يبأ ننس (؟) 1١44١.
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 . '"”حيحص ثيدحلا اذه دانسإو

 عاونأ ديدحتك ءاعدلا يف ةغلابملا نأ انل نيبت نيثيدحلا نيذه نمو

 نع يبنلا هلمشي امم وهو ءاعدلا يف ءادتعالا نم ةنجلا يف ميعنلا

 .ةيآلا هذه يف روكذملا ءاعدلا يف ءادتعالا

 . : دانسإلا اذه نايب (1)
 ةقث وهو «ينوكلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ مامإلا وه ةبيش يبأ نب ركب وبأ ١-

 جرخأ «نيتئامو نيثالثو سم ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا نم ,فيناصت بحاص ظفاح

 . 89 مقر 445/١ بيرقتلا) ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا هل

 )١797(. مقر ثيدحلا يف مدقت تبث ةقث وهو .يلهابلا ملسم نبا وه نافع 3

 )١١١(. مقر ثيدحلا يف مدقت ةقث ةملس نب دامحو طم

 نم .ةقثوهو يرصبلا يريرسحلا سايإ نب ديعس دوعسم وبأ وه يريرجلا ديعسو .-:5
 جرخأ دقو «نيعبرأو عبرأ ةنس تام نينس ثالثب هتوم لبق طلتخا .ةسماخلا ةقبطلا

 .(١١ا مقر 581١/١ بنيرقتلا) ةعامجلا هل

 .ةئامو رشع ةنس دعب تام ةئلاثلا ةقبطلا نم ةقث وهو .ةيابع نب سيق وه ةماعن وبأ ه

 .(197 مقر ١19/7 بيرقتلا) .ةعبرألاو ةءارقلا ءزج يف يراخبلا هل جرخأ

 0/5 6411" مقر 71١/1 بيذهتلا رظنا») ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 .(7١9؟ مقر ٠١/8: 24 مقر

 -ة455-
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 . 20)اننيب ضقا 4 انئيب حتفا 8 يضاقلا

 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 ريخ تنأو قحلابانموق نيبواننيب حتفاانبر #
 (89 /فارعألا)# نيحتافلا

 د د6 د

 حاتفلا |بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 نيبو اننيب ضقا : لوقي # قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر # هلوق
 . 0"2انموق

 : لاق سابع نبا نع ةداتق قيرط نم اضيأ ريرج نبا جرخأو
 ىتح « قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر # هلوق ام يردأ تنكام
 . "2”كيضاقأ : ينعي كحتافأ ىلاعت : لوقت نزي يذ ةنبا تعمس

 . فارعألا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 0ع(

 .5/9 يربطلا ريسفت (5)
 . 7/9 يربطلا ريسفت (9)

 ب ع؟0927-



 نيب مكحت نأ ةحاتفلاو ء.مكحلا مضلاب ةحاتفلا : يرهوجلا لاقو

 : يفعجلا رعشألا لاق «ةموكحلا ةحاتفلا ليقو ,نيمصخ

 ينغ مكتحاتف نع ينإف الوسر ًارمع غلبم نمالأ

 لاق امك كيلإ نومصتخي موق نيب مكحت نأ حتفلا : يرهزألا لاقو

 ريخ تنأو قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر 9 بيعش نع ًاربخم هناحبس
 «*)ي نيحتافلا

 . (حتف ةدام) برعلا ناسلا 25
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 (118 /فارعألا)# نولمعي اوناك ام لطابو هيف مه ام ربتم ءالؤه نإ

 ان ا

 : [بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . ©"”نارسخ # ربتم وف
 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 . (9سابع

 ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق يف نيروكذملا ىلإ دوعت ةيآلا يف ةراشإلاو

 مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأف رحبلا ليئارسإ ينبب انزواجو
 *« نولهجت موق مكنإ لاق ةهآ مهل امك اهإ انل لعجا ىسوماي اولاق

 ديلقت ىلإ نوليمي نيذلا دوهيلا ءالؤه دقتعم نإ : ةيآلا ىنعمف

 اذه نم مهنكمي نأ مهوسر نولأسيو ىلاعت هللا ريغ ةدابع يف نيينثولا

 لطاب فدهلا اذه ىلإ لوصولل مهيعسو مهيلع لابوو نارسخ كرشلا

 . هيف ريخ ال

 .فارعألا ةروس «ريسفتلا تاتك .يراخبلا حيحص )1(

 .17/9 يربطلا ريسفت )١(
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 .(57١/فارعألا)»## كيلإ

 نيت ان

 9)١41( : منع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . '0ىيبطعأ * ىنرأ »

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .22سابع

 رظنلا نم يننكمت ةردق ينطعأ ينعي « ينطعأ * ينرأ © » هلوقو

 بولطملاو ءرظنلا يه ةيؤرلا نأل كلذب سابع نبا اهرسف امنإو «كيلإ
 .رظنلا ىلع ةردقلا وه

 . ؟ مقر باب «فارعألا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص 2(

 '6١/9. يربطلا ريسفت (7)

 2 1 ىلا



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - *

 رجحلا كاصعب برضا نأ هموق هاقستسا ذإ ىموم ىلإ انيحوأو »

 17١( /فارعألا)# انيع ةرشع اتنثا هنم تسحبناف

 دنع دع دع

 . 22ترجفنا * تسحبنا ©

 نب يلع قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . ”كلذك ةحلط يبأ

 . 227ترجفنا يأ * تسجبناف # : ةديبع وبأ لاقو

 .1 "0/5 يرابلا حتف 6

 . 57١/١ نآرقلا زا (9

- "5 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ام اوذخ مهب عقاو هنأ اونظو ةلظ هنأك مهقوف لبجلا انقتن ذإو »

 .(١109/فارعألا»# نوقتت مكلعل هيف ام اوركذاو ةوقب مكانيتآ

 د

 . ؟')انعفر# لبجلا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 هلوقك وهف : لاق * ةلظ هنأك مهقوف لبجلا انقتن ذإو » هلوق يف سابع
 * ةوقب مكانيتآ ام اوذخ :  لاقف * مهقاثيمب روطلا مهقوف انعفرو

 . ”هكيلع هتلسرأ الإو

 : لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو
 لمعلا نم : لوقي # ةوقب مكانيتآ ام اوذخ : ىسوم مهل لاقف

 ,ةوقب هللا اناتآ ام ذخأتن لب تلاقف «لبجلا مكيلع ٌرخالإو باتكلاب

 )١( يربطلا ريسفت ١١9/9.

 د 5 "59-

)١595( 



 .27كلذ دعب اوثكن مث

 : روظنم نبا لاقو ,20مهقوف انعفر يأ : ءارفلاو ةديبع وبأ لاقو

 هقتنيو هقتني «ءيشلا قتنو .ضفنلاو بذجلاو زهلاو ةعزعزلا قتتلا

 #« مهقوف لبجلا انقتن ذإو » ليزنتلا يفو .هعلتقاو هبذج اقتن مضلاب
 .(0هانعفرو هانعزعز يأ

 )١( يريطلا ريسفت ١١8/9.
 ةديبع يبأل نآرقلا زاجم (؟) ١/ »787ءارفلل نآرقلا يناعم 799/1١ .

 )”( (قتن ةدام) برعلا ناسل .
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 ©( لافنألا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 اوحلصأو هللا اوقتاف لوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي

 (١/لافنألا»# نيئمؤم متنك نإ هلوسرو هللا اوعيطأو مكنيب تاذ

 6 ا

 ١ - |[هنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق : )١95(

 » (©52مناغملا « لافنألا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . ")سابع

 ١ - لاق ةيقب نب بهو انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق )١91(

 لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ةمركع نع دواد نع دلاخ انربخأ

 اذك لفنلا نم هلف اذكو اذك لعف نم »ردب موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 |لف ءاهوحربي ملف تايارلا ةخيشملا مزلو نايتفلا مدقتف : لاق « اذكو

 .لافنألا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(

 . ١78/9 يربطلا ريسفت(؟)

 هد 8"5-



 الف انيلإ متئفل متمزمنا ول مكل اءدر انك : ةخيشملا تلاق مهيلع هللا حتف

 هللا ىلص هللا لوسر هلعج : اولاقو نايتفلا ىبأف «ىقبنو منغملاب اوبهذت

 4 هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي ط هللا لزنأف ؛ ءانل ملسو هيلع

 نيمؤملا نم ًاقيرف نإو قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك » هلوق ىلإ
 ينإف ينوعيطأف ًاضيأ كلذكف مهل ًاريخ كلذ ناكف لوقي * نوهراكل

 .()مكنم اذه ةبقاعب ملعأ

 : دانسإلا نايب

 ىطساولا نامثع نب ةيقب نب بهو دمحم وبأ وه ةيقب نب بهو ١

 نيثالثو عست ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا نم ةقث وهو «نابهو هل لاقيو

 .29 يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هل ىور نيتئامو

 ناحطلا ديزي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نباوه دلاخ -”
 نيتنثا ةنس تام ةنماثلا ةقبطلا نم تبث ةقث وهو «ءالو ينزملا يطساولا

 .()ةعامجلا هل ىور .ةئامو نيناثو

 نقتم ةقثوهو «ءالو يريشقلا يرصبلا دنه يبأ نبا وه دواد -1

 .(؟)ةرخ أب مه ناك

 .©"مدقت امك ةقث وهو سابع نبا ىلوم وه ةمركع -

 لصتم هدانسإف .22)ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 . 717/71/ مقر لفنلا يف باب «داهجلا باتك.ءدواد يبأ نئس 001(

 . 118/ةصالخلا ,.7 57/7 فشاكلا :ء"ا/١ بيذهتلا بيرقت (0)
 .١١1/ةصالخلا 159/١, ظافحلا ةركذت 1١5/١. بيذهتلا بيرقت (')
 .(19) مقر ثيدحلا رظنا 2(

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .784 مقر 54١٠و /١41 مقر ١ما//# ال مقر 0١١597/1١بيذهتلا بيذبت (1)

 سل 5"



 . حيحص دانسإلا اذهف اذه ىلعو «تافقث هلاجرو

 . '7هحيحص يف نابح نباو هننس يف يقهيبلا

 : ىنعملا نايب

 الضفت ءاطعلا وهو لفن عمج لافنألا « مناغملا لافنألا » هلوق
 بجاولا ىلع ةدايزلا يأ لفنلا نم كلذ لصأو : بغارلا لاق ءًامركتو

 لاقيو # كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو # ىلاعت لاق ةلفانلا هل لاقيو

 .«؟اعربتو الضفت يأ الفن هليتق بلس هاطعأ ناطلسلا هلفن

 مئانغلا عامج اهلصأ لافنألاف :لاومألا باتك يف هديبع وبأ لاقو

 ٌالضفت هلعاف هلعف ناسحإ لك برعلا مالك يف لافنألا ىنعمو «ةنسلا
 نم نينمؤملل هللا هلحأ يذلا لفنلا كلذكف هيلع كلذ بجي نأ ريغ نم

 هذه لجوزع هللا اهلفنف مهلبق ممألا لع ةمرحم مئانغلا تناك

 . .ةمألا

 ةحابإب ةمألا هذه ةيصوصخ يف ثيداحأ ركذ نأ دعب لاق مث

 رئاس نود اهب مهصخ ةيصوصخ مناغم لا ةمألا هذه هللا لفنف : مئانغلا

 وهو الفن ةلتاقملل مامإلا هلعج ام ىمس هبو لفنلا لصأ اذهف ممألا

 مهب كلذ لعفي مهماهس ىوس ءىشب ضعب ىلع شيحلا ضعب هليضفت

 مسق باتك ١١0" .؛7941/5 يقهيبلل ىربكلا ننسلا ءريسفتلا باتك 577/5 كردتسملا )١(

 دئاوز ىلإ نامظلا دراوم «لفنلا نم ثلاثلا هجولا بابو ةمينغلا فرصم باب .ءيفلا

 . ١0/45 مقر ثيدح .لافنألا ةروس ءريسفتلا باتك «نابح نبا

 ه7٠/نآرقلا بيرغ يف تادرفملا (7)

 1 ع



 . "')ودعلا يف ةياكنلاو مالسإلا نع ءانغلا ردق ىلع

 اذك لفنلا نم هلف اذكو اذك لعف نم» يناثلا ثيدحلا يف هلوقو

 باب نم اذهو «اذكو اذك ناكم قأوأ» مكاحلا ةياور يف ءاج «اذكو

 اليتق لتق نم» ملسو هيلع هللا لص هلوق كلذ نمو لاتقلا ىلع ضيرحتلا

 . '2يراخبلا مامإلا هجرخأ (هبلس هلف ةنيب هيلع هل

 هلوق ىلع ًابترم سيل «تايارلا ةخيشملا مزلو نايتفلا مدقتف» هلوقو

 نايتفلا مدقت نإ ثيح (اذكو اذك لفنلا نم هلفاذكو أذك لعف نم»

 باب نموه امنإو منغملا يف ةبغرلا عفادب ال داهجلا يف هبغرلا عفادب ناك

 يناعافدنا رثكأ مهأل اومدقت بابشلاف «ةكرعملا يف ىرج امع رابخإلا

 بورحلا يف ةربخ رثكأ مهنأل اهتحت اولتاقف تايارلا اومزل خويشلاو لاتقلا

 .ةدايقلا زكرم ىلع ةرك ودعلل نوكي نأ اوفاخف

 مهنع هللا يضر ةباحصلا فالتخا نأ رثألا اذه نم مهفي يذلاو ٠

 اذهو .«لاتقلا ىلع اضيرحت ب هيلعهللا ىلص يبنلا هب دعو (يف ناك

 يتلا ةمينغلا يف ناك فالتخالا نأ اهيف يتلا ىرخألا تاياورلا :فلاخي

 لوألا رثألا يف ءاج ام كلذ نمف ءةكرعملا يف ًاعيمج نوملسملا اهزاح

 لافنألا رسف ثيح سابع نبا نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا

 نب ةدابع ثيدح نم دمحأ مامإلا هجرخأ ام كلذ نمو «مئانغلاب

 ملسو هيلع هللا لصيبنلا عم انجرخ :لاق هنع هللا يضر تماصلا

 تقلطناف ودعلا ىلاعتو كرابت هللا مزهف سانلا ىقتلاف ًاردب هعم تدهشف

 هنووحي ركسعلا ىلع ةفئاط تّبكأف نولتقيو نومزهي مهراثآ يف ةفئاط

 . 470 478/لاومألا 0
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 بيصي ال ملسو هيلع هللا ى هللا لوسرب ةفئاط تقدحأو هنوعمجو

 لاق ضعب ىلإ مهضعب سانلا ءافو ليللا ناك اذإ قىتح ةرغ هنم ودعلا

 اهيف دحأل سيلف اهانعمجو اهانيوح نحن : مئانغلا اوعمج نيذلا

 نحن انم اهب قحأب متسل :ودعلا بلط يف اوجرخ نيذلا لاقو ءبيصن

 هللا ىلص هللالوسرب اوقدحأ نيذلا لاقو «مهانمزهو ودعلا اهنع انيفن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب انقدحأ نحن انم اهب قحأب متسل : ملسو هيلع

 تلزلف .هب انلغتشاو ةرغ هنم ودعلا بيصي نأ انفخو ملسو

 اوحلصأو هللا اوقت وقتاف لوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي »©

 نيب قاوف نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهمسقف * مكنيب تاذ

 .2)نيملسملا

 نيباموهو ةقان قاوف ردق يف اهمسق يأ «قاوف نعو هلوقو

 29 حتفتو هؤاف مضتو ةحارلا نم نيتبلحلا

 . ةعرسب اهمسق هنأ كلذب دارملاو

 ركذو هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ثيدح نم مكاحلا هجرخأو

 . 7يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو هوحن

 اهيف فلتخا يلا لافنألا نأ نم تاياورلا هذه يف ءاج امو

 وه مئانغلا يه ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر اهنع اولأسو ةباحصلا

 فالتخا مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ردصي نأ يغبني ال ذإ .رهاظلا

 .لاتقلا ىلع ًاضيرحت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب دعو ايف

 ١9( دمحأ دنسم 757/6 7758.
 ) )9ثيدحلا بيرغ يف ةيابنلا 4194/7 .

 .ريسفتلا باتك ,777/5 كردتسملا

- 4”8 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 *« نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا هللا دنع باودلا رش نإ ©
 .(١7؟/لافنألا)

 ناد

 نع ءاقرو انثدح فسوي نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق (6؟)

 هللا دنع باودلا رش نإ # سابع نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا

 . ")رادلادبع ينب نم رفن مه :لاق * نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا

 : ىنعملا نايب

 نم رفن يف ةيآلا هذه تلزن يأ «رادلادبع ينب نم رفن مه» هلوق ا

 ةياور يف ءاج دقو .ءاديدش مالسولل مهؤادع ناك رادلادبع ينب

 ركذ | «رادلادبع ينب نم رفن يف تلزن» يراخبلا حيحصل ٍليعامسإلا

 , "0رجح نبا

 مقر ثيدح .4#هللا دنع باودلا رش نإ باب ءريسفتلا باتك ؛يراخبلا حيحص )١(

1565 
 ا يرابلا حتف (؟)
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 نع حيجن يبأ نبا نع دابع نب لبش قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ينب نم رفن نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا» سابع نبا لاق لاق دهاجم

 .(١)قحلا نوعبتي ال رادلادبع

 قحلا هل نيبت ام دعب لطابلا عابتا ىلع رصأ نم لك لمشت ةيآلاو

 . هعابتاو قحلا ةفرعمل دادعتسالا مدعو دانعلا رهظأو

 )١( يربطلا ريسفت 7١7/9.

454١ 



 نورشع مكنم نكي نإ لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح يبنلا اهيأي ©
 نيذلا نم افلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي نإو نيتئام اوبلغي نورباص

 مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلا .نوهقفي ال موق مهنأب اورفك

 فلأ مكنم نكي نإو نينئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإف ًافعض
 .(56-55 /لافنألا) * نيرباصلا نم هللاو هللا نذإب نيفلأ اوبلغي

 6 3 د

 انربخأ يملسلا هللادبع نب ىبحي انثدح :يراخبلا مامإلا لاق 20(

 تيرخلا نب ريبزلا ينربخأ لاق مزاح نب ريرج انربخأ كرابملا نب هللادبع
 نكي نا) تلزن امل» :لاق اهبنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع

 نيح نيملسملا ىلع كلذ قش ( نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم
 نآلا  لاقف فيفختلا ءاجف ءةرشع نم دحاو ّرِفي ال نأ مهيلع ضرف

 ةرباص ةئام مكنم نكي نإف افعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا ففخ

 ربصلا نم صقن ةدعلا نم مهنع هللا ففخ الف :لاق * نيتئام اوبلغي

 .2)(مهنع ففخ ام ردقب

 .507 مقر

 د 4515-



 اذهب مزاح نب ريرج قيرط نم يناتسجسلا دواد وبأ هجرخأو
 .27هلثم ركذو دانسالا

 دانسإلا اذه مزاح نب ريرج نع نيقيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 . 22هلثم ركذو

 نبا نع رانيد نب ورمع قيرط نم اضيأ يراخبلا مامإلا هجرخأو
 7 لذ

 ) )هوحن ركذو سابع

 . (9هلثم اركذو ىقهيبلاو دوراحلا نبا قيرطلا اذه نم هجرخأو

 وأ رفف نيلجر لجر يقل نإف :هيفو هفنصم يف قازرلادبع هجرخأو

 .7"«2سأب الف مهنم رفف ةثالث يقل نإو ةريبك يهف رفف الجر

 نع حيجن يبأ نبا قيرط نم اهانعمب ةدايزلا هذه يقهيبلا جرخأو
 .2 |بنع هللا ىضر سابع نبا نع ءاطع

 : ىنعملا نايب

 دحاو رفي ال نأ مهيلع ضرف نيح نيملسملا ىلع كلذ قش» هلوق

 ةرشعلا مامأ نيملسملا نم دحاولا تابث نأب حيرصت اذه يف «ةرشع نم

 كلذ مهف سابع ن نبا لعلو ءرمالا لوأ يف ًابجاو ًاضرف ناك رافكلا نم

 )١( مقر ثيدح .فحزلا موي يلوتلا باب .داهجلا باتك .دواد يبأ ننس 75115.

 .فحزلا موي رارفلا ميرحت باب .ريسلا باتك 84 يقهيبلا ننس (؟)

 . 1567 مقر ثيدح لافنألا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص (5)

 مهنم رارفلاب ءرملا جرحي ال يذلا ددعلا باب .داهجلا باتك ءدوراجلا نبال يقتنملا 2

 . ٠١8 مقر ثيدح

 .فحزلا موي رارفلا ميرحت باب .ريشلا باتك 4 يقهيبلا نئس

 .(10170 مقر 50؟/0) فحزلا نم رارفلا باب ,داهجلا باتك ,قازرلادبع فنصم (5)

 .7/9 فحزلا نم رارفلا ميرحت باب ءريسلا باتك ,ىربكلا ننسلا (1)

 د 552"



 الإ نوكي ال فيفختلا نأ اذإ 4 مكنع هللا ففخ نآلا ط ىلاعت هلوق نم

 ىلع مزالب سيل ذإ ًاليقث نوكي ال بوددملا رمألاو اليقث ناك رمأ نم
 نورشع مكنم نكي نإ 9 ىلاعت هلوقف اذه ىللعو ىؤادأ ناسنإلا

 اذه نيب دقو رمألا هانعم نإف ًاربخ ناك نإو « نيتئام اوبلغي نو رباض

 .2')هريسفت يف يربطلا ريرج نبا ىنعملا
 نبا لاق «ربصلا نم صفن ةدعلا نم مهنع هللا ففخ (لف» هلوق

 دنع هيبأ نع ريرج نب بهو ةياور يفو كرابملا نبا ةياور يف اذك :رجج

 رهظي ام ىلع ًافيقوت سابع نبا هلاق اذهو «رصنلا نم صقن» يليعامسإلا
 . ")2 هأ ءارقتسالا قيرطب هلاق نوكي نأ لمتحيو

 )١( يربطلا ريسفت 4١/١١.

  (2يرابلا حتف 7117/7.

 -4ةةاد



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - 4

 هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا نإ :

 مو اونمآ نيذلاو ضعب ءايلوأ مهضعب كئلوأ اورصنو اووآ نيذلاو

 مكورصنتسا نإو اورجابي ىتح ءيش نم مهتيالو نم مكل ام اورجاهي

 امب هللاو قاشيم مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ رصنلا مكيلعف نيدلا يف

 .(77/لافنألا) * ريصب نولمعت

 د

 مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو  ىلاعت هلوق

 هللا نإ هللا باستك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو مكنم كئاوأف

 )عى /لافنألا) * ميلع ءىش لكب

 انثدح دمحم نب دمحأ انثدح :يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق 20242185 5)

 : سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب يلع
 اونمآ نيذلاو # هلوقو * . .اورجاهو اونمآ نيذلا نإ # ىلاعت هلوق يف

 هثري الو رجامهملا ثريال يبارعألا ناكف :لاق # . .اورجاه مو
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 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو » ةيآلا هذه اهتخسنف ءرجاهملا

 . 23107 ضعبب

 :دانسإلا نايب

 نب نيسح نب يلع هيف نأ انل نيبتو هيلع مالكلا مدقت دانسإلا اذه

 نكاد فعضأا لمتع اذه لع وهف ءا مهي قردص رهو يزورملا دقاو

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأ

 مهسفنأو مهاومأب اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلا نإ  ىلاعت هلوق يف

 عب 4 شعب ءايلوأ مهضعب كلوأ اورصنو اووآ نيذلاو هلل ليس

 ءماحرألا يوذ نود راصنألاو نيرجاهملل ثاريملا لعج «ثاريملا يف

 نم مهتيالو نم مكل ام اور جابي ملو اونمآ نيذلاو  ىلاعت هللا لاق

 اوناكو .ءيش نم مهئاربم نم مكلام :لوقي # اورجاهي ىتح ءيبش
 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو  ةيآلا هذه هللا لزنأ ىتح كلذب نولمعي

 ثاريملا راصو اهلبق يتلا تخسنف «ثاريملا يف * هللا باتك يف ضعبب

 ١ . "7ماحرألا يوذل

 نوكيو دقاو نيسح نب يلع نم مهولا لامتحا عفتري دهاشلا اذهبو

 نوكي ةحلط يبأ نب ىلع ةياورب هداضتعابو «دانسإلا نسح ثيدحلا

 : ىنعملا نايب
 ثراوتلا نم مالسإلا لوأ يف 7 رمالا هيلع ناك ام نايب رث زألا اذه ف

 مقر ثيدح) محنرلا ثاريمبي دقعلا ثاريم خسن باب ,ضئارفلا باتك «دواد يبأ ننس )١(

2)114. 
 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا 3

 0١/١١ يربطلا ريسفت (07)

 -ة455-



 نود مهنيب اميف نوثراوتي نورجاهملا ناك ثيح ةيناميإلا ةوخألاب

 ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو # ىلاعت هلوقب كلذ خسن مث «بارعألا

 مدقت دقو «قباسلا مكحلا يعاود تلاز امدعب * هللا باتك يف ضعبب

 مهوتآف مكناميأ تدقع نيذلاو » ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذ نايب

 . 20074 مهبيصن

 )1( صرظنا )59١ (.
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 «"*( ةبوتلا ةروس

 ةحضافلاب ةروسلا اذه ةيمست يف ءاجام - ١

 نب ديعس انثدح ميحرلادبع نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انربخأ ميشه انثدح ناميلس

 لزنت تلاز ام .ةحضافلا يه ةبوتلا :لاق ؟ةبوتلا ةروس : سابع

 ءاهيف ركذ الإ مهغم ًادحأ قبت مل اهنأ اونظ ىتح (مهنمو  مهنمو - مهنمو)
 ةروس تلق :لاق ء.ردب يف تلزن :لاق ؟لافنألا ةروس :تلق :لاق

 . «)ريضنلا ينب يف تلزن :لاق ؟رشحلا

 . "”هوحن ركذو هب ميشه قيرط نم ملسم مامإلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 تفشكو نيقفانملا تحضف يتلا ينعي (ةحضافلا يه ةبوتلا) هلوق

 | . مهرارسأ

 لثم نيقفانملا نم ينعي «مهنمو مهنمو مهنمو :لزنت تلاز ام» هلوق
 يف كزملي نم مهنمو ..... هللا داهاع نم مهنمو إط ىلاعت هلوق

 . ةممخ؟ مقر ثيدح .رشحلا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(

 37 مقر ثيدح .سماخلا بابلا .ريسفتلا بتاتك ءملسم حيحص )3

 ب ةةةا



 0 يبنلا نوذؤي نيذلا مهغمو . .... تاقدصلا

 ينعي (اهيف ركذ الإ مهنم ًادحأ قبت مل اهنأ اونظ ىتح» هلوق

 دق ليزنتلا تقو يف لزن ام نأ اونظ مهنأ ينعي «قبت مل» هلوقو «نيقفانملا

 ةياور يفو «ىقبت نل» ىنهيمشكلا ةياور يف ءاجو « مهبعوتسا

 اوناك نيقفانملا نأ نيتياورلا نيتاه ىضتقمو (١)(ىقبي ال هنا» ليعامسالا

 يقبتال ىتح مهرئارس فشكت يلا تايآلا نم ديزم لزنيس هنأ نونظي

 فوخ ىدم ريوصت يف غلبأ اذهو ءهرمأ حضتفا دقو الإ ًادحأ مهنم

 | . مهرمأ فشك يف نآرقلا لوزن نم نيقفانملا

 ردب ةوزغ نأش يف ىنعي «ردب يف تلزن :لاق ؟لافنألا ةروس» هلوقو

 ْ .ةروسلا هذه نم تايآ اهيف لزن ثيح

 دوهيلا نم ةفئاط مه «ريضنلا ينب يف تلزن) رشحلا ةروس يف هلوقو

 ةروس تلزنف ةنيدملا نع ملسو هيلع هللا لصيبنلا مهالجأ ةروهشم

 . مهربخ نايب يف رشحلا

 )١( يرابلا حتف 379/48.

 -60٠غ4ه



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 كلذ هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو

 نأ هللا مهلتاق لبق نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي مههاوفأب مهلوق

 .(70/ةبوتلا» + نوكفؤي
 |[بنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق )2355(20 

 . "2”نوهبشي * نوئهاضي و

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 . "2”سابع

 : ىنعملا نايب

 مهمعزب دوهيلا ءالؤه هباشي يأ «نوهبشي * نوئهاضي ظ» هلوق
 لوق هللا نبا حيسملا نأ مهمعزب ىراصنلا ءالؤهو هللا نبا اريزع نأ

 لج هلل دلولا اوبسن نيذلا ناثوألا لهأ نم مهلبق نم اورفك نيذلا

 سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك .كلذ نع العو

 )١( مقر باب «ةءارب ةروس ,ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص ١ .
 يريطلا ريسفت (؟ ١١/١١5.

-46١ 



 ام لثم اولاق :لوقي * لبق نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي » هلوق يف

 .(0ناثوألا لهأ لاق

 )١( يربطلا ريسفت ١١/١١7.
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 ىلاعت هلوق يفءاج ام - ©

 مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو »©

 مههابج اهب ىوكتف منهجران يف اهيلع ىمحي موي .ميلأ باذعب
 متنك ام اوقوذف مكسفنأل متزنك ام اذه مهروهظو مهبودجو
 .("”0 -5/ةبوتلا)» # نوزنكت

 انثدح ةبيش يبأ نب نامثع انثدح :يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق 0621619

 نع سايإ نب رفعج نع ناليغ انثدح يبأ انثدح يبراحملا ىلعي نب ىبحي
 نوزنكي نيذلاو # ةيآلا هذه تلزن امل» :لاق سابع نبا نع دهاجم

 هللا ىضررمع لاقف .«نيملسملا ىلع كلذ ربك :لاق * ةضفلاو بهذلا

 كباحصأ ىلع ربك هنإ هللا يبناي :لاقف قلطناف مكنع جرفأ انأ : هنع

 ةاكزلا ضرفي مل هللا نإ» ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف ةيآلا هذه

 ربكف «مكدعب نمل ثيراوملا ضرف امنإو .مكلاومأ نم يقب ام بيطيل الإ
 اذإ :ةحلاصلا ةأرملا ؟ءرملا زنكي ام ريخب كربخأ الأ» :هل لاق مث .رمع

 . 22)(هتظفح اهنع باغ اذإو .هتعاطأ اهرمأ اذإو .هترس اهيلإ رظن

 )١( مقر ثيدح .لاملا قوقح يف باب «ةاكزلا باتك ءدواد يبأ ننس ١574 .
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 : داتسإلا نايب
 نب دمحم نب ناثع نسحلا وبأ وه ةبيش يبأ نب نمثع ١-

 ةقبطلا نم ماهوأ هلو ريهش ظفاح ةقث يبسبعلا نامثع نب ميهاربإ

 ىور «ةنس نونامثو ثالث هلو نيتئامو نيثالثو عست ةنس تام .ةرشاعلا
 . (١)هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هل

 راغص نم ةقث .يفوكلا يبراحملا ثراحلا نب ىلعي نب ىيحي ١

 يراخبلا هل ىور «نيتئامو ةرشع تس ةنس تام ةعساتلا ةقبطلا

 . (2ةجام نباو يئاسنلاو دوادوبأو ملسمو

 نم ةقث .يفوكلا يبراحملا برح نب ثراحلا نب ىلعي وه هوبأو - ”

 ملسمو يراخبلا هل ىور .ةثامو نيتسو ناهث ةنس تام ةنماثلا ةقبطلا

 . )ةجام نباو يئاسنلاو

 «ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس تام ةسداسلا ةقبطلا نم ةقث «ةفوكلا ىضاق

 .(؟7ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هل ىور

 نم ةقث رجح نبا لاق ةيشحو يبأ نب رشب وبأ سايإ نب رفعج :

 يفو ماس نب بيبح يف ةبعش هفعضو ءريبج نب ديعس يف سانلا تبثأ
 نيرشعو تس ةنس ليقو سمح ةنس تام ةسماخلا ةقبطلا نم ..دهاج

 .(©0ةئامو

 )١( بيذهتلا بيرقت 5/١١ مقر /  23١/ةصالخلا 577.

 45٠. مقر 141/١ ظافحلا ةركذت ْ

 . 759 /ةصالخلا .3177/* فشاكلا 1١, مقر "50/17 بيرقتلا (؟)

 . 477//ةصالخلا ,.596/7 فشاكلا ,. ٠ 5 مقر ”الا//؟ بيرقتلا. (5)

 .717//ةصالخلا الالا// ؟ فشاكلا «55 مقر ١٠١5/5 بيرقتلا (4)

 .57؟/ةصالخلا لال» مقر ١79/١ بيرقتلا (0)

 رمصحم
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)١65/( 

 مل : لوقي ةبعش ناكو : دمحأ لاق : بيذهتلا يف رجح نبا لاقو

 . ماس نب بيبح نم رشب وبأ عمسي

 م : لاق دهاجم نع رشب يبأ ثيدح فعضي ةبعش ناك ًاضيأ لاقو

 نع هثيدح يف ةبعش هيلع نعط : نيعم نبا لاقو ءائيش هنم عمسي
 . ()ةفيحص نم : لاق دهاجب

 امنإو هنم هعاس مدع ناك دهاجم يف هفيعضت ببس نأ نيبت اذهمو

 عمس دق هتاور نأل سايإ نب رفعج ىلإ لصتم دانسإلا اذهف

 . .دهاجم نم رفعج عمسي مل نكل )ضعب نم مهضعب
 .(27هتمحرت تمدقت ةقث دهاجمو - ١

 مل سايإ نب رفعج ناك نإ هعاطقنال فيعض اذه ىلع دانسإلاف

 اهركذ دهاوش ثيدحلا اذهل نكلو «ةبعش ركذ امك دهاجم نم عمسي

 :لاق قازرلا دبع هجرخأ ام اهنم .هضعبل دهشت (4) ريثك نبا ظفاحلا

 نب ةدعج نع ىحضلا يبأ نع نيصح وبأ ينربخأ لاق يروثلا انربخأ
 بهذلا نوزنكي نيذلاو إل هلوق يف هنع هللا يضر يلع نع ةريبه

 ةضفلل ابت بهذلل ابت : ملسو هيلعهللا لص يبنلا لاق ةيآلا * ةضفلاو
 هيلعهللا ىلصهللا لوسر باحصأ ىلع كلذ قشف : لاق .اثالث اهلوقي

 ملعأ انأ : هنع هللا يضر رمع لاقف ؟ ذختن لام يأف : اولاقو ملسو

 )١( بيذهتلا 895/57.

 241370 مقر 5507/8 25860 مقر 7٠9/١١ 598 مقر ١594/0 بيذهتلا بيذبت (0)

 1١59. مقر 37/7

 .(54) مقر ثيدحلا رظنا (")

 .719/77/ 17 ريثك نبا ريسفت (:4)

 - 85886 با



 : اولاقف مهيلع قش دق كباحصأ نإ هللا لوسراي : لاقف .كلذ مكل

 نيعت ةح اص ةجوزو ًاركاش ًابلقو ًاركاذ ًاناسل » : لاق ؟ ذختن لاملا يأو

 .« هنيد ىلع مكدحأ

 . قباسلا دواد يبأ ثيدح هب ىوقتيف )2١ حيحص هدانسإ اذهو

 : ىنعملا نايب
 ) ٍمكلاومأ نم يقب ام بيطيل الإ ةاكزلا ضرفي مل هللا نإ م هلوق

 ءازنك ريتعي الو هبحاصل الالح نوكي هتاكز ىدؤت يذلا لاملا نأ ىنعي

 لاملا يف ىرخأ قوقح بوجو ىلع تلد ىتلا ىرخألا ةلدألاب ديقم اذهو

 . فيضلا ىرقو ةبجاولا ةقفنلاك ةاكزلا ريغ

 ناك ول هنأ ينعي « مكدعب نمل نوكتل ثيراوملا ضرف امنإو » هلوقو
 لام قبي مل مرحملا زنكلا نم ربتعي لاملا نم ةجاحلا ىلع داز ام راخدا

 مهينغت ةثرولل اماوق نوكتل ثيراوملا هناحبس هللا ضرف امنإو «ةثرولل
 اذإو .مهسفنأب مهرومأب مايقلا اوعيطتسي ىتح سانلا ىلإ ةجاحلا نع

 .دوصقملا اذه ققحتتي مل ًامرحم ةجاحلا لع داز ام راخدا ناك

 )١( دانسإلا اذه لاجر مجارت نايب :

 ١- مقر ثيدحلا يف ىضم ظفاح ةقث وهو نايفس مامإلا وه يروثلا )317( .

 نم سلد امبرو «ءتبث ةقئثوهو يدسألا نيصح نب مصاع نب نامثع وه نيصح وبأو - ؟
 .(الا/ مقر/ ٠١/5 بيرقتلا) ةعبارلا ةقبطلا

 ةقبطلا نم لضاف ةقث وهو ءراطعلا يفوكلا ينادمهلا حيبص نب ملسم وه ىحضلا وبأو - "

 ج(41١١/ مقر ١505/1 بيرقتلا) ةعبارلا

 ءناه مأ نبا وهو ءهنع هللا يضر ةيؤر هل ريغص يباحص يموزخملا ةريبه نب ةدعجو - ؛

 .(517/ مقر ١794/7 بيرقتلا) بلاط يبأ تنب

 ١١١/5 بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث ةاورلا ءالؤهف

 ١(. 35 مقر 7 فران مقر ٠ 235164 مقر ١١/7/49 مقر

 -عهك د



 لاملا يف مارحلاو لالحلل ملسو هيلع هللا لص يبنلا نم نايب اذهو

 ثيدحلا اذه رخآ يف ملسو هيلع هللا لص يبنلا هنيب دقف لضفألا امأ

 لب «لاملا سيلو ةحلاصلا ةأرملا وه ءرملا هزنكي ام ريخ نأ ركذ ثيح

 لحت يتلا بئاونلا يف هلامب نيعي نأو نيجاتحملا ىلع قدصتي نأ يغبني

 . مهتنؤم همزلت نم وأ هسفن ىلع فحجي نأ ريغ نم نيملسملاب

 - هال اد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 ائيش هورضت الو مكريغ ًاموق لدبتسيو ًايبلأ ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ »
 .("9/ةبوتلا»# ريدق ءيش لك ىلع هللاو

 دج د د اا

 )١855( انثدح ةبيش يبأ نب نامثع انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ لاق

 عيفن نب ةدجن ينثدح يفنحلا دلاخ نب نمؤملا دبع نع بابحلا نب ديز
 اباذع مكبذعي اورفنت الإ » ةيآلا هذه نع سابع نبا تلأس » : لاق

 #20 مهباذع ناكو .رطملا مهنع كسمأف : لاق 4 ًاييلأ

 -: دانسإلا نايب

 ١ - (9هتمحرت تمدقت ظفاح ةقث ةبيش بأ نب ناشع .

 ناسارخ نم هلصأ يلكعلا نيسحلا وبأ وه بابحلا نب ديز - ؟

 يف ءىطخي قودص «هنم رثكأف ثيدحلا بلط يف لحر دقو ةفوكلاب ناكو .

 )١( ةصاخلاب ةماعلا ريفن خسن يف باب .داهجلا باتك 27007 مقر دواد يبأ نئس .
 )0( مقر ثيدحلا رظنا )55(.

 هم 5658



 .7'2ةعبرألاو ملسم هل

 نم هب سأب ال .يضاقلا يزورملا يفنحلا دلاخ نب نمؤملا دبع
 . 9”يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هل جرخأ ةعباسلا ةقبطلا

 هل جرخأ «ةعبارلا ةقبطلا نم لوهجم .يفنحلا عيفن نب ةدجن - 4

 . (")دواد وبأ

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ىور : بيذهتلا يف رجح نبا لاقو

 دلاح نب نمؤملا دبع هنعو ثيدحلا 4# ايلأ اباذع مكبذعي اورفنت الإ

 ١ . (©9يزورملا يفنحلا

 هجرخأ دقو عيفن نب ةدجن ةلاهجل فيعض دانسإلا اذهب ثيدحلاف

 دلاخ نب نمؤملا دبع انثدح لاق بابحلا نب ديز قيرط نم يقهيبلا
 لوسر نأ |هنع هللا يضر سابع نبا نع عيفن نب ةدجن انثدح يفنحلا

 الإ » تلزنف اولقاثتف برعلا نم ايخ رفنتسا ملسو هيلعدللا ىلص هللا
 .©مهنع رطملا سبح مهءاذع ناك : لاق 4 اييلأ ًاباذع مكبذعي اورفنت

 دانسإلا اذهب بابحلا نب ديز قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . 2 يقهيبلا ةياور لثم ركذو

 .179/ةصالخلا ,ا/لا//١ فشاكلا ء158 مقر ”5؟*/١ بيرقتلا )١(

 .؟17/ةصالخلا «7//9117فشاكلا 171/4 مقر 050/١ بيرقتلا (؟)

 .1 ٠١ /ةصالخلا .55 مقر 598/7 بيرقتلا (59

 519/٠١. بيذهتلا بيذبت (1)

 .ريفنلا باب .ريسلا باتك ,.58/9 يقهيبلا نئس (6)

 1/١١*1١7. يريطلا ريسفت (6)

 رسحل

 ه-56589



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 مهلاومأب اودهاجي نأ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال

 هللاب نونمؤي ال نيذلا كنذأتسيامنإ .نيقتملاب مهيلع هللاو مهسفنأو

 * نوددرتي مهبير يف مهف مهبولق تباتراو رخآلا مويلاو

 ..(50 - 55 /ةبوتلا)

 اوناك اذإو هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امِإ ل ىلاعت هلوقو
 كئئلوأ كونذأتسي نيذلا نإ هونذأتسي ىتح اوبهذي مل عماج رمأ ىلع هعم
 تئش نمل نذأف مهنأش ضعبل كونذأتسا اذإف هلوسرو هللاب نونمؤي نيذلا

 .(57/رونلا) © ميحر روفغ هللا نإ هللا مهل رفغتساو مهغم

 )١1١( تباث نب دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق

 ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب يلع ينثدح يزورملا
 *« رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال 8 لاق سابع نبا نع

 * هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا امنإ ظ رونلا يف يتلا اهتخسن ةيآلا

 .4#)2 ميحر روفغ » هلوق ىلإ
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 : دانسإلا نايب

 دقاو نب نيسح نب يلع هيفو دانسإلا اذه لاجر ىلع مالكلا مدقت

 فعضلل لمتحم اذه ىلع ثيدحلاف (١)ههي قودص وهو يزورملا

 . نيسحلا نب يلع نم مهولا عوقو لاتحال

 هجرخأ ىرصبلا نسحلاو ةمركع مالك نم لوقلا اذه ىور دقو

 نيسحلا نع حضاو نب ىبحي انثدح لاق ديمح نبا انثدح لاق ريرج نبا

 .()هلثم ركذو . . يرصبلا نسحلاو ةمركع نع ديزي نع

 1 نب نيسحلا نع هيوري امنإو نيسحلا نب يلع هيف هيف سيل دانسإلا اذهو

 ةقث وهو «يزورملا حضاو نب ىبحي هلي وبأ وهو حضاو نب ىيحي دقاو.

 . )ةعساتلا ةقبطلا رابك نم

 اذه ين فلاخ دقو ,مهولاب دقاو نب نيسحلا نب ىلع ماهتال ًارظنو

 دانسإ نوكي اذهبو ,ةفيعض نوكت هتياور نإف هنم قثوأ وه نم ثيدحلا

 .ًافيعض رثألا اذه

 : ىنعملا نايب

 هللا لص يبنلا نم ناذئتسالا زاوج مدع نأ نايب ثيدحلا اذه يف

 ال ٍض ىلاعت هلوق نم موهفملا داهجلا نع فلختلا يف ملسو هيلع

 ناذئتسالا زاوجب خوسنم « رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي

 نذأف مهأش ضعبل كونذأتسا اذإف 9 ىلاعت هلوق نم موهفملا ةجاحلا دنع

 .# مهنم تئش نمل

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )1١7(.

 يربطلا ريسفت (؟) ١١/١47.

 ) )9/ةصالخلا 2.197 مقر 559/5 بيرقتلا 459 .

 كك



 .رثآلا اذه دانسإ فعض انل نيبت دقو.

 مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا كنذأتسي امنإ »© ىلاعت هلوقب دارملاو
 ىلإ وعدت ةرورض ريغ نم داهجلا نع فلختلا يف ناذئتسالا # رخآلا

 مهبير يف مهف مهبولق تباتراو » ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوق ليلدب كلذ

 هيلإ وغدت ةرو رض ريغ نم داهجلا نع دوعقلا يف ناذئتسالاف * نوددرتي

 ضعغبل كونذأتسا اذإف # ىلاعت هلوق ليلدب ةرورضلا دنع نينمؤملا نم
 ىلإ مهوعدي يذلا رمألا ىهتنا اذإف * مهنم تئش نمل نذأف مهأش

 . نيدهاجملا فوفص 5 مهدعاقم ىلإ اوداع فلختلا

 يتيآل نأ ذإ .تايآلا هذه نيب خسن كانه سيل هنأ انل نيبتي اذهمو

 .رونلا ةروس ةيآ نم دارملا ىنعملا ريغ ىنعم ةبوتلا ةروس

 . صيصختلا انه خسنلاب دارملا نوكي رثألا اذه توبث ضرف ىلعو
 نوكي صيصختلا ةياورلا هذه يف خسنلاب دارملا نأ انربتعا اذإو

 ين رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال : ةبوتلا ةيآ ىنعم

 .داهجلا ةلصاوم نم مهعنمت يتلا ةرورضلا دنع الإ داهجلا نع فلختلا

 ة55-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 نأ مكب صبرتن نحنو نيينسحلا ىدحإ الإ انب نوصبرت له لق
 مكعمانإ اوصبرتفانيدياب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصي
 .(017/ةبوتلا) * نوصبرتم
 : * نيينسحلا ىدحإ # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق )١651(

 . (2)ةداهش وأ ًاحتف

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 حتف : لوقي « نيينسحلا ىدحإ الإ انب نوصبرت له 9 هلوق يف سابع
 ةايحلاو ةداهشلا يهف لتقلا لوقي : ىرخأ ةرم لاقو ؛ةداهش وأ

 . 292 انيديأب مكيزخي امإو .قزرلاو

 : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو
 ًايظع ًارجأ هللا هيتؤيف بلغي نأ امإو ,قزرلاو ةايحلا هيف لتق لوقي

 وأ لتقيف © هلوق ىلإ 4 . . . هللا ليبس يف لتاقي نمو وظ هلوق لثم وهو

 15١/5١١. يربطلا ريسفت (؟)
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 2004 ًايظع ًارجأ هيتؤن فوسف بلغي
 : ىنعملا نايب

 نينمؤملاب ةئيسلا ةبقاعلا نورظتني نيذلا نيقفانملل هناحبس هللا نيبي

 انب نوصبرت له لق » هلك ريخ وه رشلا نم نينمؤملاب هنورظتني ام نأ

 ءادعألا لاتقل انجورخ يف انب نورظتنت له يأ * نيينسحلا ىدحإ الإ

 يه |مهنم ةدحاو لك نيتللا نيتجيتنلا ىدحإب رفظن نأ الإ جئاتنلا نم

 ىلع رصنلاب ةزيزع ةايح امإف «توملاو ةايحلا يلاجم يف جئاتنلا ىنسح
 . ةداعسو ريخ امهالكو ةداهشلاب رفظلا يف ميرك توم امإو ءادعألا

 « انيديأب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صبرتن نحنو »©

 قدص ناهيإ اونمؤت ملو هذه مكلاح ىلع متمد ام مكب رظتنن نحنو يأ

 نم نيبذكملا ىلع هلسرأ امك مكيلع هلسري باذعب هللا مكبيضي نأ

 متنأ نإ انيديأ ىلع ديرشتلاو لتقلاب مكبيصي وأ مككلهيف ةيضاملا ممألا

 نأ متئش ام ةبقاغلا هذه انب اورظتناف 4« اوصبرتف # مكرفك مترهظأ

 .مكل ةئيسلا ةبقاعلا مكب نورظتنم *« نوصبرتم مكعم انإ © اورظتنت

 . نيلامتحالا الك ىلع انل هلك ريخ وهف انب هنورظتنت ام امأ

 )١( يربطلا ريسفت 1١٠١/١6١

 -ةغ54-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 نمؤي مكل ريخ نذأ لق نذأ وه نولوقيو يبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو
 لوسر نوذؤي نيذلاو مكنم اونمآ نيذلل ةمحرو نينمؤملل نمؤيو هللاب

 .(١5/ةبوتلا) ميلأ باذع مهل هللا

 *« نذأ 8 : اههنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2642165)
 ,307(2قدَصي

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 يفو ءدحأ لك نم عمسي : لاق * نذأ وه نولوقيو # هلوق يف سابع

 قّدصيو هللاب نمؤي ينعي : لاق *« نينمؤملل نمؤيو هللاب نمؤي # هلوق
 . 209نينمؤملا

 يراخبلا ةياور يف « قدصي » هلوق نأ انل نيبت هذه يربطلا ةياورو
 .« نذأ » هلوقل اريسفت تسيلو * نمؤي # ىلاعت هلوقل ريسفت

 .لوألا بابلا .ةبوتلا ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 1١58/1٠١١-159. يريطلا ريسفت )١(
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 : ىنعملا نايب

 يأ « نذأ وه نولوقيو يبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو إ ىلاعت هلوق
 نوذؤي نيذلا  ةروسلا هذه يف مهركذ قبس نيذلا نيقفانملا نمو

 ضعب ىلإ مهضعب الخ اذإ |ميف هنم ةيرخسلاو هداقتناب * يبنلا

 هيلع هللا لص يبنلا عالطا نم ًاضعب مهضعب رذحي امدنع # نولوقيو ©

 عمسي ام لك قدصي يأ « نذأ وه ظ كلذ نم هنورسي ام ىلع ملسو

 انقدصف هنم انرذتعاف هيلإ انبهذ انيلع علطا اذإف ريدقت الو نزو ريغ نم

 .انم يرجي ام هعالطا مكمه الف لوقن امب

 هلوبقو هعامتسا رثك نمل راعتسيو .ةحراجلا ىه لصألا يف نذألاو

 هتلمج نآك عامسلا ةلآ يه يتلا ةحراجلاب ىمس «ربدت ريغ نم عمسي ال
 , 2)ةعماس نذأ

 هيلع هللا لص يبنلا حماست فرحنملا كولسلا اذه ىلع مهأرج دقو

 وأ مهعم قيقحت ريغ نم مهرمأ نم هل رهظي ام هلوبقو مهعم ملسو
 . مهل فينعت

 هماقم ةقيقح نايبب مهبيجي نأب ملسو هيلعدللا ىلصهيبن هللا رمأ مث

 يف نذأ وه يأ * مكل ريخ نذأ وه لق إاظ لاقف مهنيب هدوجو ةميقو

 . كلذ ريغ يف نذأب سيلو هلوبقو هعاس عرشبي اميفو قحلاو ريخلا

 ريسفت اذهو .هتينادحوو هللا دوجوب قدصي : ىنعي * هللاب نمؤي »

 هللاب هناهيإب مكل اريخ ناك امنإ : ىنعملا 4 مكل ريخ نذأ » ىلاعت هلوقل

 نلو «مكريخ هيف امب الإ مكرمأي نلف كلذك مادام هنأل لجو زع

 . مكرش هيف امع الإ مكرذحي

 . (نذأ ةدام) نآرقلا بيرغ يف تادرفملا .194/7 يرشغزلا ريسفت 0020

 455 بد



 (منيب ماللاب انه لعفلا ىدع دقو «مهقدصي يأ « نينمؤملل نمؤيو
 قيدصتلا هللاب ناميإلا نم دوصقملا نأل ءابلاب لجو زع هلل ةبسنلاب ىدع
 ايف مهقيدصت نينمؤملل ناميإلا نم دوصقملا |هنيب هتينادحوو هدوجوب
 نم ةيرذ الإ ىسومل نمآ اف » ىملاعت هلوق هريظنو « مهل ميلستلاو نولوقي
 امو # مالسلا هيلع بوقعي ءانبأ نع ةياكح هلوقو (8/ سنوي) # هموق
 .107(20/فسوي) « نيقداص انك ولو انل نمؤمب تنأ

 .199/7؟ يرشخغزلا ريسفت )١(

 ع "ا



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 نإ مهيلع لصو اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ

 .(١1١/ةبوتلا) * ميلع عيمس هللاو مط نكس كتالص

 : [مبنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 ةعاطلا ةاكزلاو ,ريثك اهوحنو #اهب مهيكزتو مهرهطت

 . 212صالخإلاو

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 : لاق ءانل رفغتساو انع اهب قدصتف انلاومأ هذه هللا لوسر اي .: اولاقف

 مهلاومأ نم ذخ » هللا لزنأف .ًائيش مكلاومأ نم ذخآ نأ ترمأ ام

 صاالخإلاو هللا ةعاط : ةاكزلاب ينعي # اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص

 .©7مهل رفغتسا : لوقي « مهيلع لصو »

 لوألا بابلا .ةبوتلا ةروس ءريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )00

 . ١5/1١١ يربطلا ريسفت (؟)

 هم ةكملال
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 : ىنعملا نايب

 « اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ إف ىلاعت هلوق
 لبق ىلاعت هلوق يف نيروكذملا ىلع دوعي *« مهلاومأ »© هلوق يف ريمضلا
 أ

 رع ةمسلط يأ نإ / لع قير نم ريرج نبا جرخأ يك كلذ ىلع اومدن
 اوطلخ مهبونذب اوفرتعا نورخآو 9 هلوق يف (بنع هللا يضر سابع نبا

 لص يبنلا نع اوفلخت طهر ةرشع اوناك: لاق 4 ائيس رخآو اح اص المع

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا عوجر رضح اللف كوبت ةوزغ يف ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا لص يبنلا رمم ناكو دجسملا يراوسب مهسفنأ مهنم ةعبس قثوأ

 اي كنع اوفلخت هل باحصأو ةبابل وبأ اذه اولاق ؟ يراوسلاب مهسفنأ

 لاقف . مهراعتو مهقلطت تح دحا مهقلطي ال مهن :أ اوفلحو هللا لوسر

 مهرذعأ الو مهقلطأ ال هللاب مسقأ انأو : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 عم وزغلا نع اوفلختو ينع اوبغر .مهرذعي يذلا وه هللا نوكي ىتح

 ىتح انسفنأ قلطن ال هللاو نحنو : اولاق كلذ مهغلب الف ! نيملسملا

 مهونذب اوفرتعا نورخآو إظ ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ٠ ءانقلطي هللا نوكي

 ىبسعو - « مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ائيس رخآو احلاص المع اوطلخ

 ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا مهيلإ لسرأ تلزن الف - بجاو هللا نم

 .0©2ههرذعو مهقلطأف

 .(6) مقر ثيدحلا يف مدقت مك نسح هدانسإو ا يربطلا ريسفت )1(

 - ع55



 باب نم سيل « صالخإلاو ةعاطلا ةاكزلاو » سابع نبا لوقو
 ىلإ اهلصوي ةقدصلاب سوفنلا ةيكزت نأ دارأ امنإو ةيآللل ىظفللا ريسفتلا

 .هل صالخإلاو لجو زع هللا ةعاطب يلحتلا

 نع مهعفرتو مهيمنتو : لوقي # اهب مهيكزتو 8 ريرج نبا لاق
 . )ص الخإلا لهأ لزانم ىلإ اهم قافنلا لهأ لزانم سيسخ

 كلذو .ىنعملا اذهب ةاكزلا دورو ريثك ينعي «ريثك اهوحنو » هلوقو
 هسفن رهط ينعي (4/سمشلا) * اهاكز نم حلفأ دق » ىلاعت هلوق لثم

 نوكزي نيذلا ىلإ رت ملأ ط ىلاعت هلوقو «ىلاعت هللا ةعاطب مثإلا نم
 |مك » ىلاعت هلوقو (11/ءاسنلا) * ءاشي نم يكزي هللا لب مهسفنأ

 (1١1/ةرقبلا) # مكيكزيو انتايآ مكيلع ولتي مكنم الوسر مكنم انلسرأ
 . ميركلا نآرقلا يف ةريثك كلذ ةلثمأو

 )١( يربطلا ريسفت ١١/17

 د عا/ه اد
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام 9

 نيبت الف هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو
 .(724/ةبوتلا) * ميلح هاوأل ميهاربإ نإ هنم أربت هلل ودع هنا هل

 نانس يبأ نع ةنييع نبا انربخأ : يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا لاق

 هنبا هعبتي ملف ايدوبب ناكو لجروبأ يفوت : لاق ريبج نب ديعس نع

 أرق مث : لاق  ايح بألا ناك ام هل اعد لوقي  ايح ماد ام هل رفغتساو

 . (0)هرفك

 -: دانسإلا نايب

 مامإ ةقث وهو «ةنييع نب نايفس دمحم وبأ مامإلا وه ةنييع نبا - ١

 . ("2هتمحرت تمدقت دقو ةجح هيقف

 ةقث وهو .ربكألا ينابيشلا يفوكلا ةرم نب رارض وه نانس وبأ - ١

 هل جرخأ .ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس تام .ةسداسلا ةقبطلا نم .تبث

 .(1917/ مقر 5٠ /5) باتكلا لهأ باتكو «قازرلا دبع فنصم 21(

 )١9(. مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 ب 51١



 يدذمرتلاو هليسارم يف دواد وبأو ملسمو درفملا بدألا يف يراخبلا مامإلا

 ش . 27 يئاسنلاو

 . 2"”مدقت | تبث ةقث ريبج نب ديعس - ٠١
 . "”ضعب نم مهضعب لاجرلا ءالؤه عمس دقو
 دانسإللا اذهم حيحص ثيدحلاف

 نع ينابيشلا نانس يبأ نع نيقيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . (؟)هوحن ركذو . . ريبج نب ديعس

 -: ىنعملا نايب

 رفاكلل ءاعدلا زاوج امبنع هللا ىضر سابع نبا نيبي رثألا اذه يف

 هنإف توملا دعب امأ ةداعسلاب هل متخيف يدتهي نأ لمأ ىلع ًايح ماد ام

 .هل رافغتسالا هعفني الف اهيف نيدلخملا رانلا لهأ نم حبصي

 أربت هلل ودع هنأ هل نيبت |ملف 8 ىلاعت هلوق سابع نبا رسف دقو
 كانه ناك ًايح ناك امل هنأ يأ « هرفك ىلع تام امل : لوقي » هلوقي 4 هئم
 راد نم جرخ دق هنأل كلذ يف لمأ الف هتوم دعب امأ هتياده يف لمأ
 . ءازجلا راد ىلإ فيلكتلا

 تومب تنيبت يتلا ةيدبألا ةوادعلا اذه ىلع ةيآلا يف ةوادعلاب دازملاو

 وهو ىتح هلل ودع رفاكلا نأ ذإ رفكلا ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ دلاو
 رارمتساو ةواقشلا هيلع تبتك نمت هنوك نيبتي ال نكلو ةايحلا ديق ىلع

 .رفكلا ىلع هتوم دعب الإ هلل ةوادعلا

 . 91١//ةصالخلا ,ا//١ فشاكلا ,17؟ مقر 795/١ بيرقتلا )١(

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .!ل84 مقر 5ا/ 2566 مقر ١١ا//5 بيذهتلا بيذهت رظنا ()

 ١5/١١ يربطلا ريسفت (54)

 د 5905 -
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهوح نمو ةنيدملا لهأل ناكام

 أمظ مهبيصي ال مهنأب كلذ هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو هللا لوسر

 الو رافكلا ظيغي ائطوم نوئطي الو هللا ليبس يف ةصمخم الو بصن الو

 رجأ عيضي ال هللا نإ حلاص لمع هب مهل بتك الإ ًالين ودع نم نولاني
 الإ ايداو نوعطقي الو ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفني الو .نيئسحملا

 نونمؤملا ناك امو .نولمعي اوناك ام نسحأ هللا مهيزجيل مهل بتك

 نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةفاك اورفنيل

 « نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو

 .(57١؟1-١١5 /ةبوتلا)

 نفك

 يزورملا دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق

 نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع ينثدح
 لهأل ناك امو إذ 4 ًاميلأ ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ 8 : لاق سابع
 ناك امو #: اهيلت يتلا ةيآلا اهتخسن *« نوملعي # هلوق ىلإ * ةنيدملا

 بال" د



 .0'2)#* ةفاك اورفنيل نونمؤملا

 : دانسإلا نايب

 نب نيسحلا نب يلع هيفو .دانسإلا اذه لاجر ىلع مالكلا مدقت .

 لمتحم دنسلا اذهب ثيدحلاف 227م قودص وهو يزورملا دقاو

 . هيف مهولا عوقو لاتحال فعضلل

 هجرمخأ ةمركعو يرصبلا نسحلا مالك نم رثألا اذه ىور دقو
 نع حضاو نب ىيحي انثدح لاق ديمح نبا انثدح لاق يربطلا ريرج نبا

 . هلثم ركذو . . . يرصبلا نسحلاو ةمركع نع ديزي نع نيسحلا

 ' نب نيسحلا نع هيوري امنإو نيسحلا نب يلع هيف ذ سيل دانسإلا اذهو
 . ")مدقت اك ةقثوهو يزورملا حض ذاو نب .ىيحي ةلْيَتوبأ دقاو

 هتياور نوكت هنم قثوأ وه نمل دقاو نب نيسحلا نب , لع ةفلاخمبو

 . ًافيعض رثألا اذه دانسإ نوكيف «ةفيعض

 : ىنعملا نايب

 < يل اباذع مكبذسي اورغت الإ ف قاعت لو رهاظ نم مهي

 نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهوح نمو ةنيدملا لهأل ناك ام # هلوقو

 نيب دقو .ًاعيمج نينمؤملا ىلع ىلع بجاو داهجلل جورخلا نأ * هللا لوسر

 جورخ ةيعورشم ءافتناب خوسنم كلذ نأ رثألا اذه يف سابع نبا

 اورفنيل نونمؤملا ناك امو # ىلاعت هلوق نم دافتسملا اعيمج نينمؤملا

 .رثألا اذه فعض انل نيبت دقو. . # ةفاك

 . 7008 مقر ةماعلا ريفن خسن يف باب .داهجلا باتك ءدواد يبأ ننس )١(
 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 )١7١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)
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 هلوق دعب « ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو إط ىلاعت هلوق ءاج دقو
 نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهوح نمو ةنيدملا لهأل ناك ام  ىلاعت

 نع نينمؤملا يبن نأ تايآلا هذه قايس نم رهاظلاف 4« هللا لوسر

 .هب رمألا نم دوصقملل نيبم ًاعيمج جورخلا

 داهجلل ًاعيمج اوجرخي نأ نينمؤملل ماقتسا الو حص امو : ىنعملاف
 ةيرذلاو ءاسنلل اضيرعتو نارمعلل اليطعت كلذ يف نأل هللا ليبس يف

 لص يبنلا عم ةفئاط ةليبق لك نم جرخ الهف ءادعألا ةمهادم نم رطخلل
 هيلعهللا ىلص يبنلا نم هنوعمسي امب نيدلا يف اوهقفتيل ملسو هيلع هللا
 هللا هيِرْمي امو هيلع رصنلا لازنإ نمو هكولس نم هنودهاشي امو ملسو

 مهوفوخيو مهيلإ اوعجر اذإ مهموقل كلذ اونيبيف تازجعملا نم هيدي ىلع
 اوعلقيو ىلاعت هللاب مهناميا ىوقيف # نورذحي مهلعل هللا باذع نم
 ! يصاعملا نم هيلع مه اع

 6/اغع 





 « سنوي ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ضرألا تابن هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ ءامك ايندلا ةايحلا لثم امنإ » ظ

 نظو تنيزاو اهفرخز ضرألا تذخأ اذإ ىتح ماعنألاو سانلا لكأي ام .

 اديصح اهانلعجف راهن وأ اليل انرمأ اهاتأ اهيلع نورداق مهغأ اهلهأ

 « نوركفتي موقل تابآلا لصفن كلذك سمألاب نغت مل نأك

 .(51/سنوي)

 |[مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .20نول لك نم ءاملاب تبنف * طلتخاف

 ءاطع نع جيرج نبا قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 ءامك ايندلا ةايحلا لثم امنإ »ط ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يناسارخلا

 ءاملاب تبنف طلتخا : لاق * ضرألا تابن هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنأ

 بوبح رئاسو ريعشلاو ةطنحلاك *« سانلا لكأي ام # نول لك نم

 . سنوي ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 21(

 د الاد

 (ل55)



 شيشحلا نم مئاهبلاو ماعنألا هلكأي امو ءراهثلاو لوقبلاو ضرألا

 ش . ١7 يعارملاو

 : ىنعملا نايب

 اهرمأ ناوهو ايندلا ةايحلا ةراقح ةيآلا هذه يف انل هناحبس هللا نيبي

 امب اهابقإ يف ةايحلا هذهل لثملا انل برض ثيح «ةنيزو لامج نم اهيف امب

 هللا هلزنأ ءامب ءاهعاطقناو ةأجف اهرابدإ مث لامجو ءاهب نم هلمحت

 اذإ ىتح .هناولأ افلتخم اتابن هب تتبنأف ضرألا ىلع ءامسلا نم العو الج
 هعفنو هريخ ىجري رظنلا جيهب حبصأو ضرألا ىلع تابنلا اذه ىوتسا

 رظانلا هيلإ رظن اذإ ىتح هروذج نم هعلتقتو هكلهت ةفآ هيلع هللا لسرأ

 .ناولألا يهاز رظنملا جيهب تابن سمألاب كانه ناك هنأ روصتي ال

 ىنعي ةيببس * ضرألا تابن هب طلتخاف # ىلاعت هلوق يف ءانبلاو

 تبنف » سابع نبا لوق يف ءاج امك «ضرألا تابن ءاملا ببسب طلتخاف

 .« نول لك نم ءاملاب

 ١١( ىربطلا ريسفت 1١١/١١١.
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 2( دوه ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 مهبايث نوشغتسي نيح الأ هنم اوفختسيل مهرودص نونثي مهنإ الأ »
 .(0/دوه) # رودصلا تاذب ميلع هلإ هنإ نونلعي امو نورسي ام ملعي

 )١1( انثدح حابص نب دمحم نب نسحلا انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 عمس هنأ رفعج نب دابع نب دمحم ينربخأ جيرج نبا لاق لاق جاجح

 :لاقف اهنع هتلأس لاق * مهرودص ينونثت مهنإ الأ 8 أرقي سابع نبا

 اوعماجي نأو ؛ءامسلا ىلإ اوضفيف اولختي نأ نويحتسي اوناك سانأ

 . «مهيف كلذ لزنف ءامسلا ىلإ اوضفيف مهءاسن

 نبا أرق :لاق رانيد نب ورمع نع يراخبلل ىرخأ ةياور يفو

 نوشغتسي نيح الأ هنم اوفختسيل مهرودص نونثي مهنإ الأ 9 سابع

 )١(. مهسوعر نوطغي #4 نوشغتسيو» سابع نبا نع هيغ لاقو 4 مهبايث

 : ىنعملا نايب

 *« مهرودص ينونثت مهنإ الأ ظ أرقي سابع نبا عمس» هلوق

 مقر ثيدح #«مهرودص نوتثي مهنإ الأ» باب .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(

 .( 347 قكمحا قكحل)

- 598 



)1١546( 

 وهو نيعلا ريركتب لعوَعمت هنزوف ىلولحاك نونثا عراضم * ينونثت
 ةءارق ىنعم يف ةءارقلا هذهو .ةغلابملل ةعوضولملا ديزملا ةينبأ نم

 مهأ الإ : : لاشم ىنعملا نوكيف اهيف ةظوحلم ةغلابملا نأ الإ روهمجلا

 .(0)ًاغيلب ًافارحنا مهودص فرحنت

 اوناك سانأ يف تلزن ةيآلا نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا نيب: دقو

 اوضفي ال ىتح ءاسنلا ةعماجم دنعو ةجاحلا رف دنع دوصختسي

 . ىلاعت هللا نم ءايح ءامسلا ىلإ مهت

 رافكلا نأل نيملسملا يف تلزن دق ةيآلا هذه نكت اذه لع ابو ١

 .ًابلاغ لمعلا اذه لثم مهنم ردصي ال

 هجرخأ اموهو رخآ ريسفت ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع ىور دقو
 روث نب دمحم انثدح لاق ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :لاق ريرج نبا

 مهنإ الأ ط أرق سابع نبا نأ ةمركع نع تربخأ :لاق رمعم نع

 يف كشلا # مهرودص نونثت 8 سابع نبا لاقو # مهرودص ينونثت
 هللا نم نكتسي وأ ربكتسي * مهبايث نوشغتسي إ تائيسلا لمعو هللا
 فيعض دانسإ اذهو (4 نونلعيامو نورسي ام ملعي هاري هللاو

 . (9هعاطقنال

 )١( يسولألل يناعملا حور 71١/١١.

 يربطلا ريسفت (؟) ١١/١180.

 )"( ؛دانسإلا اذه نايب

  -1١بيرقتلا) ةرشاعلا ةقبطلا نم ةقثوهو .يناعنصلا وه ىلعألادبع نب دمخن ١87/75

 .(14ا//ةصالخلا «874 مقر

 بيرقتلا) ةعساتلا ةقبطلا نم ةقث وهو ؛دباعلا هللادبع وبأ يناعنصلا وه روث نب دمحم -؟

  15/7.(؟0/7 فشاكلا .44 مقر

 ص رظنا) هتمحرت تمدقت ةقثوهو « يدزألا دشار نبا وه رمعم 1١(.

 80٠ش-ه



 .رافكلا يف ةلزان ةيآلا نوكت لوقلا اذه ىلع ءانبو

 مامإلا هاور ثيح دانسإلا ثيح نم حجرأ لوألا لوقلاو

 .ةيآلا قايس ىلإ برقأ يناثلا لوقلاو , يراخبلا

 نيذلا ءالؤه بببسب تلزن ةيآلا نأ دري مل سابع نبا نأ رهاظلاو
 نوكلسي نيذلا ءالؤه نأ دارأ هلعلو ء(سلا ىلإ ءاضفإلا نم نويحتسي

 نيذلا رافكلا نوهبشي مهاري ال هللا نأ نودقتعي مهو كلسملا اذه

 مهايثب مهسوءر نوطغيو مهرودص نونحي اوناك ثيح ةيآلا مهيف تلزن
 مهعدر ىلع لمتشي يذلا همالك نوعمسي امنيح هللا نم اوفختسيل

 .مهرجرو

 دعب سابع نبا نع ىور يراخبلا مامإلا نأ كلذ ىلع لدي امو
 نوطغي» هلوقب «* نوشغتسي # ىلاعت هلوق رسف هنأ ثيدحلا اذه

 امنإو ,ةجاحلا ءاضق دنع ءافختسالا لاح يف نوكي ال اذهو (مهسوءر

 عيرقتلاو بينأتلا ىلع لمتشي يذلا ديدشلا مالكلا عاس دنع نوكي

 .ديدهتلاو

 .(0 مقر ثيدح رظنا) هتمجرت تمدقت تبث ةقث وهو سابع نبا ىلوم ةمركع

 رمعم لاق ثيح ةمركعو رمعم نيب ام اعاطقنا هيف نأ الإ تاقث دانسإلا اذه لاجرف

 . هريخأ نم نيبي ملو «ةمركع نع تريخأ»
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

ةتس ْق ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وهو 0
 ىلع هشرع ناكو مايأ ة 

 (//دوه) 4 المع نسحأ مكيأ مكولبيل ءامل

 ورمع نب لاهملا نع شمعألا نع رمعم نع قازرلادبع جرخأ

 ناكو © ىلاعت هلوق نع سابع نبا تلأس :لاق ريبج نب ديعس نع

 ؟ءيش قلخي نأ لبق ءاملا ناك ءيش يأ ىلع :تلق 4 ءاملا لع هشرع

 نبا لاقف :ريبج نب ديعس لاق جيرج نبا لاق ,حيرلا نتم ىلع :لاق

 داعف ريصتساف رامنألا راخبك راخب ءامسلا ىلإ دعصي ناكف : سابع
 . 2096 ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ظ هلوق كلذف ءًاريبص

 : دانسإللا نايب

 ١- "02تبث ةقثوهو ىدزألا دشار نباوهرمعم .

 ةقثوهو .للهاكلا يدسألا نارهم نب نايلس وه شمغألا -"؟

 . (")ةسماخلا ةقبطلا نموهو «سلدي هنكل «عرو ةءارقلاب فراع ظفاح

 )١( مقر ثيدح ةبعكلا ناينب باب « جحلا باتك «قازرلادبع فنصم 15864.

 )0( مقر ثيدحلا رظنا )8(.
 ١90. /ةصالخلا ١15١5/١. ظافحلا ةركذت نه مقر 579١/١ بيرقتلا ةضا

 -489؟-



 ىلع رثؤي ال يذلا عونلا نم هسيلدت نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو

 لمتحا نم مهو نيسلدملا نم ةيناثلا ةقبطلا نم هركذ ثيح هتياور
 يف مهسيلدت ةلقو مهتمامإل حيحصلا يف مهل اوجرخأو مهسيلدت ةمئألا

 .2')ةقث نع الإ نوسلدي ال مهأل وأ اوور ام بنج

 مهو امبر قودص .يفوكلا ءالولاب يدسألا ورمع نب لاهتملا -

 .9(2ةسماخلا ةقبطلا نم

 .(7تبث ةقث ريبج نب ديعسو - 4

 .(*7ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 امبر قودص وهف ورمع نب لاهنملا ادع ام تاقث دانسإلا اذه لاجرف

 هجرخأ ريرج نبا مامإلا نأل ثيدحلا اذه يف ءىطخب مل هنكلو ءأطخأ

 نب لاهنملا اهنيب سيلو ريبج نب ديعس نع شمعألا نع حيحص دانسإب
 روث نب دمحم انثدح ىلعألادبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق ءورمع

 ركذو سابع نبا لئس لاق ريبج نب ديعس نع شمعألا نع رمعم نع
 . (20هوحن

 عمس دق شمعألاو 2١ مهمجارت تمدقت تاقث دانسإلا اذه لاجرو

' . 202 
 .© ريبج نب كيعس نم

 )١( ص نيسلدملا تاقبط 9.

 1١4017. مقر ؟7/8/75 بيرقتلا (5)

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 . (رمعم ةمجرت) لاهكلا بيذهت 2,050 مقر 5194/٠١ بيذهتلا بيذهت (5)

 0/١5. يربطلا ريسفت (5)
 .(59١)و (58١)و )١١( مقر ثيدحلا رظنا 039

 .15/4 بيذهتلا بيذهت (0)

- 28# 



 .ًاحيحص ثيدحلا اذه نوكي اذه ىلع ءانبو

 : ىنعملا نايب

 (ًاريبص داعف ريصتساف راهنألا راخبك راخب ءامسلا ىلإ دعصي ناكف» ؛هلوق

 فئاكت ىنعي ,فئاكتم بكارتم ضيبأ باحس ريبصلا :ريثالا نبا لاق
 . 0ًاباحس راصف مكارتو راخبلا

 .(رص ةدام) ريثألا نبال ةياهنلا )١(

 - 588 ب



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - م

 (؟؟/دوه) # نورسخألا مه ةرخآلا ين مهغأ مرج ال

 )١17١( :(هع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 . لب 2204 مرج ال ١»
 نب يلع قيرط نم متاح يبأ نبا هجرخأ :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . 229سابع نبا نع ةحلط يبأ

 : ىنعملا نايب

 تابثولل لمعتست ةغيصلا هذه نأ ينعي «ىلب * مرج ال » هلوق

 . قيقحتلاو

 كنأ دبال : ةلزنمب لصألا يف تناك ةملك : مرج ال : ءارفلا لاق

 ىتح اهايإ مهلاعتسا رثكو كلذ ىلع ترجف .«بهاذ كنأ ةلاحم الو مئاق

 «كنيتآل مرج ال :لوقت برعلا نأ ىرت الأ «اقح» ةلزنمب تراص

 اهلصأو .قحلا ىنعمب نورسفملا اهرسف كلذكو «تنسحأ دق مرج ال

 .دوه ةروس ءريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 21(

 .8//758 يرابلا حتف ()

 -4غ86



 .(1)هتمرجو بنذلا تبسك يأ تمرج نم

 دوعي * نورسخألا مه ةرخآلا يف مهأ 8# ىلاعت هلوق يف ريمضلاو

 .8/ ؟ ءارفلل نآرقلا يناعم. (1)

 - ةمقك اد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 كارن امو انلثم ًارشب الإ كارنام هموق نم اورفك نيذلا ألملا لاقف
 لضف نم انيلع مكل ىرن امو يأرلا يداب انلذارأ مه نيذلا الإ كعبتا

 .(؟10/دوه) # نيبذاك مكنظن لب

 )١171١( يداب  |بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . "')انل رهظ ام « يأرلا

 ("”سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 : ىنعملا نايب
 كارنام ط هتوعدب اورفك نيذلا حون موق نم ءاربكلا لاقف : ىنعملا

 انيلإ هللا نم ًالوسر نوكت ىتح انيلع كلضف يذلا مف * انلثم ًارشب الإ

 يأرلا رهاظ يأ « يأرلا يداب © انتلفسو انؤافعض د الإ كعبتا ىرن امو

 . كوفلاخ نمو كوعبتا نم نيب ةنراقملا دنع انل رهظي يذلا

 .دوه ةروس .ريسفتلا باتك ,«يراخبلا حيحص )١(
 77/1١57. يربطلا ريسفت )١(

 - 586ا/-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق رونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ىتح

 « ليلق الإ هعم نمآ امو نمآ نمو لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو
 .(٠1/دوه)

 نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . (20سابع نبا

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 جرخي كلهأ رونت تيأر اذإ : لاق « رودتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ىتح

 . (0كموق كاله هنإف ءاملا هنم

 : ىنعملا نايب .

 .هيف زبخي يذلا رونتلا ةيآلا يف رونتلاب دارملا ريسفتلا اذه ىلعو

 .دوه ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحضص )غ1(

 ١1١/'1. يربطلا ريسفت ١)

 79/١7. يربطلا ريسفت (5)

 سه 588-



 . مالسلا هيلع حونل ةمالع هلعج دق هناحبس هللا نوكيف

 وه ليقو حبصلا ريونت وه ليقو ضرألا هجو رونتلاب دارملا نإ ليقو
 رونت دارملا نوك حخحرو ريرخح نبا كلذ ركذ ءاهالعأو ضرألا فرشأ

 .27مهتغلب لزن نآرقلاو برعلا دنع مسالا اذه روهشملا وه هنأل زبخلا

 ١9( يربطلا ريسفت ١5١/78 5١.

 هس 5864



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - *

 رمألا يضقو ءاملا ضيغو يعلقأ ءامس ايو كءام يعلبا ضرأ اي ليقو

 .(::/دوه) # نيملاظلا موقلل ادعب ليقو يدوحجلا ىلع توتساو

 , 20 ىكسمأ

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو 2
 بهذ :لوقي #* ءاملا ضيغو ا يكسمأ :لوقي : * يعلقا # هلوق

 . 20 ءاملا

 نافوطلا نأش يف دوه ةروس نم تايآ نمض ةيآلا هذه تلزن دقو

 «مالسلا هيلع ًاحون مهلوسر اوبذك امل حون موق هب هللا كلهأ يذلا
 اهنويع ترجفف ضرألا رمأو ترطمأف ءامسلا هناجبس هللا رمأ ثيح

 . كلذ لبق اهعنصب هللا هرمأ ىتلا ةنيفسلا يف هعم

 .دوه ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )١(:
 . 27/١7 يربطلا ريسفت .(5)

 ب  عةماس



 يف ءاملا تعلتباف ضرألا رمأو تكسمأف ءامسلا هناحبس هللا رمأ مث

 لبج ىلع ةنيفسلا توتساو ضرألا قوف يذلا ءاملا فج ىتح اهفوج

 نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرحخأ (ى «يدوجلا» هل لاقي

 لبجلا ىلع :لوقي 4 يدوجلا ىلع توتساو إف ىلاعت هلوق يف سابع
 . "0 يدوجلا همساو

 )١( يربطلا ريسفت ١7/88.
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 موي اذه لاقو ًاعرذ مهب قاضو مهب ءيبس ًاطول انلسر تءاج الو كَ

 )5/ا١(

 تائيسلا نولمعي اوناك لبق نمو هيلإ نوعربم هموق هءاجو . بيصع

هللا اوقتاف مكل رهطأ نه يتانب ءالؤه موق اي لاق
 يفيض يف نوزخت الو 

 ام تملع دقل اولاق .ديشر لجر مكنم سيلأ
 قح نم كنتانب يف انل

 يوآ وأ ةوق مكب يل نأ ول لاق .ديرن ام ملعتل كنإو
 . ديدش نكر ىلإ

 نم عطقب كلهأب رسأف كيلإ اولصي نل كبر لسر انإ طول اي اولاق

اهبيصم هنإ كتأرما الإ دحأ مكنم تفتلي الو ليللا
 نإ مهباصأ ام 

 .(11-81//دوه) * بيرقب حبصلا سيلأ حبصلا مهدعوم

 ءيس ]ف |[مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق ٠

ضأب « مهب قاضو  هموقب هنظ ءاس 4 مهب
 ءديدش « بيصع ط هفاي

 .'"اداوسب « ليللا نم عطقب نيعرسم « نوعربي »

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

السلا هيلع دوه ةروس «ريسفتلا باتك « يراخيلا حيحص كنب
 لوألا بابلاو ةمدقملا يف م

 ١ .رجحلا ةروسو
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 هلوق ينو ,نيعرسم لوقي # هيلإ نوعرب # هلوق يفو «ديدش موي يأ
 .©90ليللا نم ةفئاطب :لاق « ليللا نم عطقب

 : ىنعملا ناين

 نيذلا ةكئالملا لسرلاب دارملا < ًاطول انلسر تءاج املو © هلوق
 هموق مهم دارأف رشب ةئيه ىلع اوناكو طول موق كالهإل ىلاعت هللا مهلسرأ

 : سابع نبا لاق « هيلإ نوعرسي هموق هءاجو ل ىلاعت هلوق
 :ريرج نبا لاقو 209هيلإ نوثحتسي يأ :ةديبع وبأ لاقو «نيعرسم»

 ةعرس عم نودعري هيلإ نوثحتسي هموق اطول ءاجو : هركذ ىلاعت لوقي

 وأ درب نم «لجرلا عرهأ» :لاقي ةشحافلا بلط نم مهم ام يملا

 لاق اى ًاصيرح ًالجعم ناك اذإ (عرهم وهو» ,دعرأ اذإ ىمح وأ بضغ

 :زجارلا

 عراهم هوحن تالجعمب

 : لهلهم لوق همو

 ©7فونألا مغر ىلع مهدوقن ىراسأ مهو نوعره اوؤاجف

 رخآ ةملظ عطقلاو :روظنم نبا لاق .داوسب 4 ليللا نم عطقب ) هلوق
 لاق « ليللا نم عطقب كلهأب رسأف # ىلاعت هلوق هنمو .ليللا

 )١( يريطلا ريسفت 28١/١5١ 284 ”97.
 نآرقلا زاجم (؟) ١/5985.

 .(عره ةدام) برعلا ناسل يربطلا ريسفت
)9( 

- 5487#” 



 :رعاشلا لاق «ليللا نم داوسب : شفخألا

 (هيعس ليل عطق نم انيلع مك موجنلا يف يرظناف بابلا يحتفا

 ظ . 29ليللا رخآ نم ةملظب : * عطقب  هلوقو :ءارفلا لاقو

 )١( (عطق ةدام) برعلا ناسل .
 ءارفلل نآرقلا يناعم (؟) 51/5 .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام 6

 ٠١١(. /دوه) # قيهشو ريفز اهيف مهل رانلا يفف اوقش نيذلا امأف

 توص # قيهشو ريفز 8 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .27فيعض توصو ديدش

 ١ة/ا١ا(

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 .2(2سابع

 : ىنعملا نايب

 سفنلا جارخخإ ريفزلا نإ لبق# قيهشو ريفز اهيف مهل © هلوق
 «نيبوركملا تاوصأ نم قيهشلاو ريفزلا : جاجزلا لاقو هدر قيهشلاو

 عفترملا ديدشلا نينألا قيهشلاو ,هحيبقو نينألا ديدش نم ريفزلاو :لاق

 , 27 ادج

 )١( مقر باب .قلخلا ءدب باتك ,«يراخبلا حيحص )١١(.

 مقر باب دوه ةروس ءريسفتلا باتكو )0(.
 ١١5/١5. يربطلا ريسفت (؟)

 . (ىهش ةدام) برعلا ناسل ()
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 .قيهشلا هب دصقي «ديدش توص» : سابع نبا لوقف اذه ىلغو ظ

 .ريفزلا هب لصقي (فيعض توصو)» هلوقو

 عولضلا خفتنت ىتح سفنلا ددرت ريفزلاف : يناهفصألا بغارلا لاقو

 ءامإلل لبقو .هسفن هيف ددرتف ةقشمب هلمحت اذإ اذك نالف رفدزاو ءهنم

 . (")رفاوز ءاملل تالماحلا

 )١(: (رفز ةدام) يناهفصألا بغارلا تادرفم .

 -5ة55-



 /١59( فسوي ةروسر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 نأ الول فسوي حير دجأل ينإ مهوبأ لاق ريعلا تلصف املو »

 .(5/فسوي) * نودنفت

 د6 6

 )١75( .20نولهجت * نودنفت # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . "”سابع

 : ىنعملا نايب

 يتلا ةلفاقلا تجرح املو ينعي « ريعلا تلصف املو » ىلاعت هلوق
 لاق ظ رصم يف فسوي دنع نم مالسلا هيلع فسوي ةوخإ لمحت

 حير دجأل نإ » ماشلا ينوهو مالسلا هيلع بوقعيوه « مهوبأ
 فعضو لهجلا ىلإ ينوبسنت نأ الول ينعي * نودنفت نأ الول فسوي

 . مالسلا هيلع فسوي ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 .4ه/1 يربطلا ريسفت (؟)

 -غةةالاد



 قايس هيلع لد فوذحم الول باوجف .مكل لوقأ اهيف ينومتقدصل يأرلا
 ..مالكلا

 : ةغبانلا هلوق يف امك داسفلا ىلع قلطي دنفلاو

 دنفلا نعاهددحاف ةيربلا يفمق هل هلإلا لاق ذإ ناييلس الإ

 .2")ربكلا نم فرخلاو لهخلاو يأرلا فعض ىلع قلطيو

 نوبذكت :لوقي « نودنفت نأ الول إ> هلوق ىنعم يف ءارفلا لاقو
 .2؟7نوفعضتو نوزجعتو

 )١( (دنف ةدام) برعلا ناسل «07/15 ىبسولالا ريسفت ,51/17 يربطلا ريسفت .
 .08/5؟ ءارفلل نآرقلا يناعم (؟)

 هم 5858 -ا



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -

 يجنف انرصن مهءاج اوبذك دق مهنأ اونظو لسرلا سأيتسا اذإ ىتح #

 ١١١(. /فسوي) *# نيمرجملا موقلا نع انسأب دري الو ءاشن نم
 دن +

 )١0/7( نع ماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربإ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 هللا يضر سابع نبا لاق لوقي ةكيلم يبأ نبا تعمس لاق جيرج نبا

 ,ةفيفخ *« اوبذك دق مهنأ اونظو لسرلا سأيتسا اذإ ىتح © :|هنع
 رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح © التو كانه اهب بهذ
 هل تركذف ريبزلا نب ةورع تيقلف #* بيرق هللا رصن نإ الأ هللا

 20(كلذ

 : ىنعملا نايب

 فيفختب اهأرق يأ «ةفيفخ # اوبذك دق مهنأ اونظو #» هلوق

 . "”ديدشتلاب نوقابلا أرقو نييفوكلاو رفعج يبأ ةءارق يهو لاذلا

 لوقي ىتح # التو كانه اهب بهذ» يراخبلا ةياور يف هلوق

 .80714 مقر ثيدح .فسوي ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(

 .؟5945/57 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (؟)
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 (كانه» هلوق يف ةراشإلا * هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا

 يليعاسإلاو يئاسنلا اهجرخأ ىرخأ ةياور يف ءاج | ءامسلا ىلإ دوعت
 ىتح # التو  ءامسلا ىلإ راشأو  انهه بهذ» طفلب هجولا اذه نم

 هذه يف مهبأ امو #20 هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوقي

 نبا ينربخأ لاق جيرج نبا نع يربطلا ةياور يف هب ًاحرصم ءاج ةياوزلا
 لاق .ةفيفخ « اوبذك دق مهنأ اونظو # أرق سابع نبا نع ةكيلم يبأ

 يبأ نبا ينعي  هللادبع لاق ءاوفلخأ :لوقي اك لوقأ : جيرج نبا

 لوقي ىتح 8# سابع نبا التو ءارشب اوناك : سابع نبا يل لاق  ةكيلم

 لاق * بيرق هللا رصن نإ الأ هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا

 مهنأ اونظف اوفعض مهخأ ىلإ اهب بهذ : ةكيلم يبأ نبا لاق : جيرج نبا

 . ؟”اوفلخأ

 نأ لمتحي * اونظو # ىلاعت هلوق يف ريمضلاف ريسفتلا اذه ىلعو

 وه اذهو نينمؤملا نم لسرلا عابتأ ىلع دوعي نأو لسرلا ىلع دوعي
 دقامنإو ,هدعو فلخي هللا نأ اونظي نأ لسرلا ىلع زوجي ال هنأل رهاظلا

 . نينمؤملا ضعب نم فعضلا لصحي

 دوعي ةيآلا يف ريمضلا نأ ىلع لدي ام سابع نبا نع ىور دقو
 قرط نم ريرج نبا هجرخأ ام كلذ نم «لسرلا عابتأ نم رافكلا ىلع
 يبأ نب يلعو ىملسلا ثراحلا نب نارمعو ريبج نب ديعس نع ةريشك
 نأ مهموق نم لسرلا سيأ :لاق هنأ سابع نبا نع مهريغو ةحلط

 .©0 مهوبذك دق لسرلا نأ مهموق نظو مهوقدصي

 . 778/74 يرابلا حتف )١(

 85/1١1. يربطلا ريسفت (؟)

 .4860 - 85/1١7 يربطلا ريسفت (9)

 ه6 فا



 .7)(2هححصو («حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 دوعي # اونظو ف هلوق يف ريمضلا نأب لوقلا ريرج نبا راتخخا دقو
 تءاج ةيألا هذه نأب كلذ ىلع لدتساو ةقباسلا ممألا نم رافكلا ىلع

 لعل نا م يحون الاجر الإ كلبق نم انلسرأ امو زف ىلاعت هلوق دعب

 نامل نم ناك لسرسلا سايا نأ ىلع ليلد كلذ ناكف :لاق « مهلبق
 « اوبذك دق مهأ اونظو © هلوق يف رمضملا نأو اوكلهأ نيذلا مهموق

 كلذ دازو ةقباسلا ممألا نم مهلبق نم نيذلا نم ركذ نموه امنإ

 يجنف إ هلوق مهمأو لسرلا نع ربخلا قايس يف هللا عابتا ًاضيأ احوضو

 متي دق لاسرلا ال اون نيبلا ف اودكتدا نيا ا افنان

 لب هدعو فلخي هللا نأب هثدحت هسفن نأ لوسرلا ىلع زوجي هنأ سابع

 نم همالك رخآ ىلإ «ًارشب اوناك» هلوقب دارأ هنأ سابع نباب نظي يذلا

 هب مهدعو ام نأ اونظ لسرلا عابتأ نأ هانعم «ءامسلا ىلإ يأ كانه

 ضعب رطاوخ يف كلذ عقي نأ عنام الو فلخت كلملا ناسل ىلع لسرلا

 . "0 عابتألا

 ماوقأ ىلإ نظلا بسنت يتلا سابع نبا نع ةريخألا ةياورلا ركذ مث

 )١( يرابلا حتف +/759.

 ) )0يربطلا ريسفت 86/1١.

 ) )6يرابلا حتف 778/8 -3509.
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 يف سابع نبا نع ءاج ام ليوأت يف دمتعملا وه نكيلف :لاقو لسرلا

 .7"©2هريغ نم هسفن دارمب ملعأ وهو كلذ

 سابع نبا نع يراخبلا مامإلا اهجرخأ يتلا ىلوألا ةياورلاو لوقأ
 يتلا ةريخألا ةياورلا امأ ةيآلا يف رئامضلا عجرم اهيف نيبي مل ةمهبم

 عونو رئامضلا عجرم اهيف نيب ثيح ةحضاو يهف ريرج نبا اهجرخأ
 دق نيتياورلا اتلكو . سابع نبأ ريسفت نايب يف ةدمتعملا يهف بيذكتلا

 .ًاحيحص ٌّدلقن اتلقن

 نبا هلوق لمحيف ريرج نبا اهجرمخأ يتلا جيرج نبا ةياور امأ
 ىلع ال نينمؤملا نم لسرلا عابتأ ىلع خلا «أرشب اوناكو اهيف سابع

 .رجح نبا ركذ امك لسرلا

 )١( يرابلا حتف 7597/74.

 هسه 62م5



 /١3١( دعرلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 رذنم تنأ اهنإ هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذلا لوقيو #
 .(7/دعرلا) # داه موق لكلو

300 

 (1/4 . «"7عاد « داه و : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 527سابع

 : ىنعملا نايب

 ريخلا ىلإ ةلالدلا انه ةيادلاب دارملا 4 داه موق لكلو © هلوق
 . ميقتسملا قيرطلا ىلإ ةوعدلاو

 يداهلا : ليلدلل لاقيو اهريغل ةيداحلا اهتامدقتم شحولا يداوهو دسجلا

 . © 29موقلا مدقتي هنأل

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1( 1

 ١١8/1١7. يربطلا ريسفت (0)

 . (ىده ةدامإ) ةغللا سيياقم .نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ءبرعلا ناسل (*)

 62.“ لدل



 نوكيف ملسو هيلع هللا لص يبنلا هب دارملا نوكي نأ لمتحي يداهلاو

 لجو زع هللا ىلإ مهوعدت ماوقألا عيمجل عادو رذنم تنأ امنإ ىنعملا

 ىنعملا نوكيف ىلاعت هللا هلسرأ يبن لك يداملاب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 مهوعدب يبن ةقباسلا ممألا نم موق لكلو .ةمألا هذهل رذنم تنأ امنإ

 . '''لجو زع هللا ىلإ

 )١( يربطلا ريسفت رظنا 21١5/1# 2
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 ءيشب مه نوبيجتسي ال هنود نم نوعدي نيذلاو قحلا ةوعد هل إ»

 .(5١/دعرلا) :# هغلابب وه امو هاف غلبيل ءاملا ىلإ هيفك طسابكإلا

 )١95( طسابك # :اههنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 يذلا ناشطعلا لثمك هريغ أهلإ هللا عم دبع يذلا كرشملا لثم * هيفك

 . "2ردقي الو هلوانتي نأ ديري وهو ديعب نم ءاملا يف هلايخ لظ ىلإ رظني

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . 527سابع

 : ىنعملا نايب

 نود نم ناثوألا دبعي نم لثم نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا نيبي
 نم لثمك ررض يأ مهنع عفدت الو عفنب اهيدباعل اهدي دمت ال يهو هللا

 . كلذ عيطتسي الو هلوانتيل ءاملا يف هلايخ ىلإ هيدي دمي

 وهو رخآ لوق ةيآلا يف لثملا ىنعم نايب يف سابع نبا نع ىور دقو

 . دعرلا ةروس ءريسفتلا بتاتك , يراخبلا حيحص )1(

 .17 7/١ يربطلا ريسفت )2

 ه-86:868



 هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ام
 دق لجر لثمك هللا نود نم نودبعي نيذلا ناثوألا لثم :لوقي :ةيآلا

 هاف ناغلبي ال (ههعضو دق ءاملا يف هافكو توملا هبرك ىتح شطعلا هغلب

 . ًادبأ هاف نيتغلابب امه امو هاف اذه

 اذه يف ركذ العو لج هللا نأل ةيآلا رهاظ ىلإ برقأ لوقلا اذهو
 طسب يذلا نأ اهيدباع عفن نع مانصألا زجع نايبل هبرض يذلا لثملا

 ىنعملا اذهو اف غلبي ىتح ءاملا عفتري نأ كلذ نم دارأ ءاملا ىلإ هيدي

 .ىلوألا ةياورلا ىلع قبطني الو ةيناثلا ةياورلا يف ءاج ام ىلع قبطني

 يف ءاج اموحنب ةيآلا ريسفت هنع هللا يضر يلع نع ىور دقو

 ىلإ هدي دمي ناشطعلا لجرلاك : ةيآلا ريسفت يف لاق ثيح ةيناثلا ةياورلا

 .ريرج نبا هجرخأ .هغلابب وه امو هيلإ ءاملا عفتريل رئبلا

 .©)ةداتقو دهاجم نع كلذ وحن جرخأو

 هللا الإ هلإ ال ديحوتلا ةملك ىه * قحلا ةوعد هل » ىلاعت هلوقو

 . امهنع هللا ىضر سابع نبا كلذب اهرسف اك

 يبأ نب يلع قيرط نمو ةمركع قيرط نم هنع ريرج نبا هجرخأ
 . 1 22 ال

 .10 179/07 يربطلا ريسفت (1)
 ١178/17. يربطلا ريسفت (0)

 ه-6.5 ل



 ()١5( هيضهاربإ ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 منهج راوبلا راد مهموق اولحأو ًارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ
 .(59- 58/ميهاربإ) # رارقلا سئبو اهنولصي

 )١8٠0( ورمع نع نايفس انثدح يديمحلا انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 اولدب نيذلا # ىلاعت هلوق يف |هنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع نع
 . 27شيرق رافك هللاو مه :لاق * ارفك هللا ةمعن

 : ىنعملا نايب

 ةمعنب دارملا 4 ًارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ »» ىلاعت هلوق
 مهنم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاسرإ نم مهيلع هب معنأ ام هللا

 . ميقتسملا قيرطلا ىلإ مهوعدي.

 ةمعن اولدب نيذلاب دارملا نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا نيب دقو

 اهجرخأ يتلا تاياورلا ضعب يف ءاج دقو ,شيرق رافك ًارفك هللا

 مه :لاق هنأ سابع نبا نع رانيد نب ورمع قيرط نم يربطلا
 . "2ردب لهأ نم نوكرشملا

 )١( مقر ثيدح .ردب ةوزغ باب ,ىزاغملا باتك ,يراخبلا حيحص 791/8 .

 )١( يريطلا ريسفت 717/17.

 -6ء١ا/ د



 مهموق اودروأ نيذلا مه مهنأل مهؤاعزو مهتداق مهب دارملاو لوقأ

 . مالسإلا يف لوخدلا نع مهودص ثيح كالحملا دراوم

 دارملا نأ سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ دقو

 برعلا نم هوعبتا نيذلاو («مهألا نب , ةَلَبَج» ارفك هللا ةمعن اولدب نيذلاب

 . .0©2مورلاب اوقحلف

 ال لطاب رثألا اذهف نتملا ةيحان نم امأ .دانسإلا ةيحان نم اذه

 ا ل ال

 ل جرلا كلذ ديقي نأ مع دارأف اجر ملل اييح كذو هنع هللا يضر

 .2؟'0مالسإلا نع دتراف كشلا هلخادو ةزعلا هتذحخأف هنئم

 راب نم كالهملا راوبلا * راوبلا راد مهموق اولحأو )» ىلاعت هلوقو

 كلذ دعب ىلاعت هلوقل منهج راوبلا رادب دارملاو ”2اراوبو روب روبي

 .# رارقلا سئبو اهنولصي منهج

 )١( يربطلا ريسفت 777/17..

 ) )0يرذالبلل نادلبلا حوتف رظنأ ١4١ و١157 نودلخ نبا خيراتو 781/5.
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 /١١( ,جحلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 *« نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو »

 ١(. :/رجحلا)

 (181) يئادحلا سيق نب حون انربخأ ةبيتق انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق

 ةأرما تناك» :لاق سابع نبا نع ءازوجلا يبأ نع كلام نب ورمع نع

 «سانلا نسحأ نم ءانسح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ يلصت

 اهاري الغل لوألا فصلا يف نوكي ىتح مدقتي موقلا ضعب ناكو

 تحت نم رظن عكر اذإف ,رخؤملا فصلا يف نوكي ىتح مهضعب رخأتسيو

 انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو # ىلاعت هللا لزنأف هطبإ

 ('7* نيرخأتسملا
 دنع دنع د

 :دانسإلا نايب

 تمدقت تبث ةقث وهو «ينالغبلا ليمج نب ديعس نبا وه ةبيتق - ١

 . هتمحر

 .رجحلا ةروس «ريسفتلا باتك 201١48 مقر .ىذمرتلا ننس 00(

 -6همقدل



 قودص يرصبلا حوروبأ يدزألا حابر نب سيق نب حون - ١

 نيناثو عبرأ وأ ثالث ةنس تام «ةنماثلا ةقبطلا نم وهو عيشتلاب يمر

 .(©"0ةعبرألاو ملسم مامإلا هل جرخأ ةئامو

 هل قودص «يرصبلا نونلا مضب يركنلا كلام نب ورمع -

 ٠ .9'©2ةعبرألاو دابعلا لاعفأ يف يراخبلا

 لسري ةقث ءابلا حتفب يعبرلا هللا دبع نب سوأ وه ءازوجلا وبأ 1

 . ("9ةئامو نينايثو ثالث ةنس تام ةثلاثلا ةقبطلا نم اريثك

 .7*2 ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 يف مهولاب مهتا دقو يركنلا كلام نب ورمع هيف نأل فيعض هنكل

 نب ورمع خيش ءازوجلا يبأ ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لقنو .ثيدحلا

 ةرشع ردق كلام نب ورمع هنع ثدح :لاق يدع نبا نع كلام

 . "9ةظوفحم ريغ ثيداحأ

 وبأو هجام نباو يئاسنلاو دمحأ مامإلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 نب حون قيرط نم مهلك يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو يسلايطلا دواد

 ١١8. مقر ,."08/7 بيرقتلا )1(

 . 79/8 /5 نازيملا ءالا/ل/” بيرقتلا (؟)

 ١417/١. فشاكلا .165 مقر 85/١ بيرقتلا (*”)

 215:4 مقر 95/8 .4ا/ه مقر 860/٠١: اله مقر “08/8 تيذهتلا بيذمت (5)

 7١. 7 مقر ١/8"

 5814/١. بيذهتلا بيذبت : (5)

 65١-ه



 نبا نع ءازوجلا يبأ نع يركنلا كلام نب ورمع نع يئاّدحلا سيق

 .0©2سابع

 نب رفعج ىورو :ثيدحلا اذه ةياور دعب يذمرتلا مامإلا لاقو

 ركذي ملو هوحن ءازوجلا يبأ نع كلام نب ورمع نع ثيدحلا اذه ناميلس
 . حون ثيدح نم حصأ نوكي نأ هبشأ اذهو سابع نبا نع هيف

 لاق قازرلادبع قيرط نم ثيدحلا اذه يربطلا جرخأ دقو :لوقأ

 ابأ تعمس لاق كلام نب ورمع ينريخأ لاق ناميلس نب رفعج انريخأ

 انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو # هللا هلوق يف لوقي ءازوجلا

 ةالصلا يف فوفصلا يف مكنم نيمدقتسملا :لاق * نيرخأتسملا

 . (927نيرخأتسملاو

 )١187( هجرخأ ام وهو رخآ ريسفت ةيآلا يف سابع نبا نع ىور دقو

 ١ نع ديعس انثدح لاق ديزي انثدح لاق رشب انثدح :لاق ريرج نبا مامإلا .

 سابع نبا ناك :لاق * مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو # هلوق : ةداتق

 انملع دقلو # هتيرذ نم ىضم نمو ملسو هيلع هللا ىلص مدآ :لوقي

 29 .لاجرلا بالصا يف ىقب نم * نيرخأتسملا

 )١( دمحأ مامإلا دنسم 3١0/1١.

 . ١١8/75 ىئاسنلا ننس

 . فصلا فلخ درفنملا باب ,ةمامإلا باتك
 . عوشخلا باب .ةالصلا ةماقإ باتك ٠١ 57 مقر هجام نبا ننس

 ١95١ مقر ٠١/57 ىسلايطلا دنسم

 ١/59. مقر ريسفتلا باتك ؛نآمظلا دراوم

 .رجحلا ةروس ءريسفتلا باتك ,707/7 كردتسملا

 . فوفصلا رخآ يف فقي لجرلا باب «ةالصلا باتك .48/7 يقهيبلا نئس

 . 77/١5 يربطلا ريسفت (؟١

 75/١5. يربطلا ريسفت (9)
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 نبا نم ةداتق عمسي مل ثيح هعاطقنال فيعض هدانسإو

 .20) سابع

 لبق لاق العو لج هللا نأل تايأآلا قايسل بسانم هانعم نكلو

 اهدعب لاقو * نوثراولا نحنو تيمنو يبحن نحنل انإو # ةيآلا هذه

 يذلا وه العو لج هنوكف # ميلع ميكح هنإ مهرشحي وه كبر نإو ©
 مث قئالخلا ىنفت امدعب ىقبي يذلا رخآلا وهو مهتيميو هقلخ يبحي

 قلخلا عيمجف نيرخآلاو نيلوألاب املاع نوكي نأ مزلتسي اعيمج مهرشحي
 مهب ملاع ىلاعت هنأل كلذ دعب رشحلا مث ةتامإلاو ءايحإلا ةنسل نوعضاخ

 . ةيفاخ هيلع ىفخت ال ًاعيمج

 ثيدح يف روكذملا ىنعملا امأ تايآلا قايسل بسانملا ىنعملا وه اذهف

 وهف ملسو هيلع هللا ى يبنلا رصع يف هعوقو دعبتسي ام هنأ عمف بابلا

 ظ . تايآلا قايس نع ديعب

 :دانسإلا اذه نايب ١١(

 مقر ١١١/١ بيرقتلا) ةرشاعلا ةقبطلا نم قودص وهو يدقعلا ذاعم نبا وه رشب ١-

0 

 . 49 مقر ثيدحلا يف ىضم تبث ةقثوهو عيرز نباوه ديزيو -؟

 ١١. مقر ثيدحلا يف ىضم ظفاح ةقث وهو ةبورع يبأ نبا وه ديعسو 3

 ١١. مقر ثيدحلا يف ىضم تبث ةقثوهو ىمودسلا وه ةداتقو - ؛

 بيذبت يف ضعب نم مهضعب ةياورلا ءالؤه عامس رظنا) ةداتق ىلإ لصتم دانسإلا اذهو

 نبا نم عمسي مل ةداتق نأ الإ ءالا5 مقر 50/١١" 4847 مقر 458/١ بيذهتلا

 .(130 مقر 0١/48" بيذهت رظنا «سابع
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - ؟

 *« نوركتم موق مكنإ لاق نولسرملا طول لآ ءاج (ملف »

 .(55؟-"١/رجحلا

 د6 د

 )١87( موق إ» (مهنع هللا ىضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 .©")طول مهركنأ « نو ركنم
 نب يلع قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو :رجح نبا ظفاحلالاقو

 نيذلا نأ مالسلا هيلع طول فرعي م يأ «طول مهركنأ» هلوقو

 .رشبلا ةروص يف اوءاج مهنوكل ةكئالملا نم هيلع اولزن

 .رجحلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 1(

 . 7794/78 يرابلا حتف (5)

 مها" لد



)١85( 

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -

 .0"رجشا) 4 نوهمعي مهركس يف نإ سمحتو

 د6 د

 0300 كش عل

 يف سابع نبا نع ةحلط يب أ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 « نوهمعي مهتركس يفل مهنإ ل كشيعل لوقي « كرمعل )ط هلوق
 ْ . '9نوداّتي :لاق

 لجو زم هلوق يف اههنع هللا يضر سابع نبا نع ىلعي وبأ هجرخأو
 , ("0ديج هدانسإ :لاقو يمثيهلا هركذ . كتايخل : لاق « كرمعل

 : ىنعملا نايب

 مالسلا هيلع طول موق نع ثدحتت تايآ نمص تءاج ةيآلا هذه

 .رجحلا ة ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيسحص 23(

 3714/١5. ىربطلا ريسفت (5)
 . :5/1/ دئاوزلا عمجم (9)
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 امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل # كرمعل و ىلاعت هلوق يف باطخلاو
 نبا نع ءازوجلا يبأ قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ام كلذ ىلع لدي

 لص دمحم نم هللا ىلع مركأ ًاسفن أرب امو أرذ امو هللا قلخ ام :لاق سابع

 ىلاعت هللا لاق هريغ دحأ ةايحب مسقأ هللا تعمس امو ملسو هيلع هللا

 .#20 نوهمعي مهتركس يفل مهنإ كرمعل © هركذ

 يف يبا نب ثر .رخآو . 29هدنسم ىف ةماسا ىأ :رب ثراحلا هج رخأ

 ينعي ")مهتلالض يف يأ :ةداتق لاق #* مهتركس ىفل # هلوقو

 قحلا اوكردي ملف مهوقع تبهذأ يتلا مهتياوغو مهتلالض يف مهو

 مهو باذعلا مهمهاد ىتح مالسلا هيلع طول مهيبن هيلإ مهاعد يذلا

 . مهم داري امع نولفاغ

 ةريصبلا يف همعلاو .ددرتلاو ةريخلا وه همعلا * نوهمعي # هلوقو

 ىلع بترتي امم نأل يدامتلاب سابع نبا هرسفو ؛«*)رصبلا يف ىمعلاك
 . ةياوغلاو لالضلا يف يداهتلا ةريصبلا ىمعو ةربحلا

 )١( يربطلا ريسفت ١54/44.

 ) )5مقر ةيلاعلا بلاطملا 7551 .

 : )*( يريطلا ريسفت ١5/55 .

 ) )5(همع) ةدام برعلا ناسل .

 - ه802١8-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 .(807/رجحلا) « ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم ًاعبس كانيتآ دقلو ©
 د

 نع ريرص لع ةمادق نب دمحم ينربخأ : يئاسنلا مامإلا لاق 21465(2)

 وأ :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ملسم نع شمعألا
 07 لاوطلا عبسلا .يناثملا نم ًاعبس ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا

 : دانسإلا نايب

 نم ةقث .ءالولاب يمشاهما صيصملا نيعا نب ةمادق نب دمحم ١-

 دواد وبأ هل جرخأ .ًابيرقت نيتئامو نيسمخ ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا

 . 2 يئاسنلاو

 باتكلا حيحص ةقث وهو . يبضلا ديمحلادبع نبا وه ريرج - ؟
 . ””هظفح نم ثدح اذإ مهب هرمع رخآ يف ناك ليقو

 ١١( يناثملا نم ًاعبس كانيتآ دقلو# ىلاعت هلوق ليوأت تاب ع حاتتفالا باتك ' يئاسنلا ننس #

7 . 
 .707 /ةصالخلا 4١0., /7" فشاكلا ,376 مقر ٠١1١/75 بيرقتلا (1))
 .77 مقر ثيدحلا رظنا (3))
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 سلدي هنكل ظفاح ةقث وهو نارهم نب ناميلس وه شمعألاو - م

 .7"2مدقت |ى هتياور ةحص ىلع رثؤي ال يذلا عونلا نم هسيلدت نكلو

 ةقث وهو .يفوكلا هللادبع وبأ نيطبلا نارمع نبا وه ملسمو - ؛

 . "0ةعامجلا هل جرخأ .ةسداسلا ةقبطلا نم

 . ©09تبث ةقث ريبج نب ديعسو --0

عب نم مهضعب عمس دقو تاقث ةاورلا ءالؤهف
 اذه ىلعو «*7»ض

 . ©0رجح رجح نبا ظفاحلا هححصو حيحص دانسإللاف

قيرط نم يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا هجرخأو
 ةبيش يبأ نب نامثع 

 ىقلأ |ملف اتس مالسلا هيلع ىسوم قوأو» دازو . هلثم ركذو دانسإلا اذه

 2 ”(عبرأ يقبو ناتنثا تعفر حاولألا

 . "”ىلوألا ةياورلا لثم ركذو دانسإلا اذهب نيطبلا ملسم

 : ىنعملا نايب

 عبسلا روسلا يه ةيآلا يف يناثملا عبسلا نأ انل نيبت ةياورلا هذه نم

 نكلو لاوطلا عبسلاب دارملا ةيآلا هذه يف يوارلا نيبي ملو لاوطلا
 ءاج

 )١( مقر ثيدحلا رظنأ 1١59.

 ١١95. مقر 757/57 بيرقتلا (0)

 ١١. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 555 مقر 2١1١5 1/٠ مقر الهر” تتم مقر 4٠4/94 بيذهتلا بيذهت (8)

 : 104/8 يرابلا حتف (60)

 يلح 761 مقر باب ءةالصلا باتك ءدواد يبأ نئس 0(
 ١ 48 ١1. عر

 1 ١6٠.

 -6ا١ا/ د



 نيطبلا م نع يعيبسلا قاحسإ يبأ قيرط نم مكاحلا ةياور يف اهنايب

 ءاعنألاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارصع لآو ة ةرقببا :لاق 4 يناثلا نم

 . فهكلا ةروسو فارعألاو

 (هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» لاق مث
 . 27يبهذلا هقفاوو

 ىمثيطلا ظفاحلا هركذ سابع نبا نع كلذك يناربطلا هجرخأو
 يحصل لاجر هلاجرو : لاقو

 ني ديسسلا يبأ ينربخأ : لق حرج نب طن مكاغلاةادبعو

 ؛نآرقلا مأ يه لاق م نافل نم امس لب داب ف © بحاح

 1 لاق ةعباسلا ةيآلا ا دمرلا 4 هللا مسبإ) + :لاق مث .كيلع 2

 يي اح اهيرضأ امو كل هلا اهجرحأت : سابع
 هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص) :مكاحلا لاق مث

 . 7”نئبهذلا

 , (20هلئس ْق ىقهيبلاو هدنسم يف يعفاشلا .ماموللا هجرخأو

 .ريسفتلا باتك م00 /؟ كردتسملا (1)
 .ريسفتلا باتك 55/17 دئاوزلا عمجم (؟)
 060/١. نآرقلا لئاضف باتك كردتسملا (9)
 ةالصلا باتك يقهيبلا ننس ال4 ص نئسلاو يعفاشلا دنسم بيترتو عمج يف ننملا عئادب (4)

 . غ0 ,44/5؟ ةيآ ةلمسبلا نأ ىلع ليلدلا باب
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 نع هيبأ نع جيرج نبا نع رخآ قيرط نم ًاضيأ مكاحلا هجرخأو

 دقلو ف ىلاعت هلوق يف اهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 هللا مسب) لاق مث ءباتكلا ةحتاف :لاق *« يناثملا نم ًاعبس كانيتآ

 ديعس كريخأ دقل :يبأل تلقف (نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا

 . معن :لاق ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق سابع نبا نأ

 هقفاوو هاجرحي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 . "'2”حيحصت ىلع يبهذلا

 نوكتو «باتكلا ةحتاف يناثملا عبسلاب دارملا نوكي ريسفتلا اذه ىلعف

 نم يراخبلا مامإلا هجرخأ ال حجرأ ريسفتلا اذهو ءابنم ةيآ ةلمسبلا

 دجسملا يف يلصأ تنك :لاق هنع هللا يضر ىلعملا نب ديعس يبأ ثيدح

 هلل اوبيجتسا » هللا لقي ملأ : لاقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر يناعدف

 يه ةروس كنملعأل : يل لاق مث ؟(74/لافنألا) * مكاعد اذإ لوسرللو

 |ملف ىديب ذأ مث ,دجسملا نم جرحت نأ لبق نآرقلا يف روسلا مظعأ

 يف ةروس مظعأ يه ةروس كنملعأل لقت ملأ :هل تلق جرحي نأ دارأ

 نارقلاو يناثملا عبسلا يه * نيملاعلا بر هلل دمحلا »8 :لاق ؟نآرقلا

 . 29هتيتوأ يذلا ميظعلا ٠

 الا لزنت مل لاوطلا روسلا ضعب نأ ًاضيأ ريسفتلا اذه حجري امبو

 ضعبلا نوكي دقو ةيكم يهو رجحلا ةروس نم ةيآلا هذهو ةنيدملا يف

 رفعج يبأ قيرط نم ريرج نبا جرخأ [مك ةكم يف اهدعب لزن رخآلا
 كانيتآ دقلو ط ىلاعت هللا هلوق يف ةيلاعلا يبأ نع عيبرلا نع يزارلا

 .٠577”و :5ا/: مقر .ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )2
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 لاوطلا نم لزنأ اهو هذح تلونأ دقل : لاقف لاوطلا كا نولوقي مه

 .21)ءيش

 لك يف ىثت اوك ره «ام» ةضئافلا ةيمست ببس نإ لبق دقو

 يرصبلا نسحلا نع كلذ ىور دقو .داعتو رركت يأ ة ةالصلا نم ةعكر

 . 9 ةداتقو

 )١( يربطلا ريسفت ١84/06.

 ) )9يربطلا ريسفت 05/1١84.
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام كل عز

 اولعج نيذلا .نيمستقملا ىلع انلزنأ امك .نيبملا ريذنلا انأ ىإ لقو ©

 * نولمعي اوناك امع نيعمجأ مهنلأسنل كبروف .نيضع نآرقلا
 (15- م6 /رجحلا)

 ميشه انثدح ميهاربا نب بوقعي انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 |[هنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انربخأ

 هوءزج «باتكلا لهأ مه :لاق « نيضع نآرقلا اولعج نيذلا »
 . هضعبب اورفكو هضعبب اونمآف ءازجأ

 يضر سابع نبا نع نايبظ يبأ نع يراخبلل ىرخأ ةياور يفو

 اورفكو ضعبب اونمآ :لاق * نيمستقملا ىلع انلزنأ امك ا امهنع هللا

 . "0ىراصنلاو دوهيلا : ضعبب

 هركذ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ |مك مكاحلاو يريطلا هجرخأو

 . "7ىمثيهلا

 اولعج نيذلا ظ :هلوق باب ريسفتلا باتك «4707 4106 مقر يراخبلا حيحص )١(
 هللا لص يبنلا دوهيلا نايتإ باب راصنألا بقانم باتك "4 مقرو « نيضع نآرقلا

 . ملسو هيلع

 57/1١5. يربطلا ريسفت ريسفتلا باتك 47/1 دئاوزلا عمج
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 : ىنعملا نايب

 نيبت يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا قباسلا سابع نبا ريسفت نم.
 اونمآ مهأ مهماستقا ىنعم نأو ىراصنلاو دوهيلا نيمستتقملاب دارملا نأ انل

 ظ .هضعبب اورفكو نآرقلا ضعبب

 وهو رخآ لوق نيمستقملاب دارملا نايب يف سابع نبا نع ىور دقو
 يف يقهيبلاو ميعن وبأو متاح يبأ نباو قاحسإ نب دمحم هجرخأ ام

 شيرق نم رفن هيلإ عمتجا ةريغملا نب ديلولا نأ سابع نبا نع لئالدلا
 هنإ شيرق رشعم اي : مهل لاقف .مسوملا رضح دقو .مهيف نس اذ ناكو
 اوعمس دقو هيف مكيلع مدقتس برعلا دوفو ناو مسوملا اذه رضح دق

 مكضعب بذكيف اوفلتخت الو ًادحاو ًايأر هيف اوعمجاف اذه مكبحاص رمأب
 متنأ لب ال :لاق .هب لوقن ًايأر هب انل مقأو لقف تنأ :اولاقف ءًاضعب
 انيأر دقل نهاكي وه ام :لاق ,نهاك لوقن :اولاق .عمسأل اولوق

 .نونجم لوقنف :اولاق ,.مهعجسب الو 2)ناهكلا ةمزمزب وه اف ناهكلا

 الو ")هحلاخت الو هقنخب وه اف نونجلا انيأر دقل نونجمب وه ام :لاق

 رعشلا انفرع دقل رعاشب وه ام :لاق .رعاش لوقنف. :اولاق ,هتسوسو

 :اولاق ءرعشلاب وه |مىف هطوسبمو هضوبقمو هضيرقو .هجزهو هزجر هلك
 وه |مف مهرحسو راحسلا انيأر دقل رحاسب وه ام :لاق ءرحاس لوقنف

 نإو ةوالح هلوقل نإ هللاو :لاق ؟لوقن اذاف :اولاق :.هدقعب الو هئفنب
 اذه نم نيلئاقب متنأ |مف ءانحجل هعرف نإو قذعل هلصأ نإو ةوالط هيلع

 ةمزمز هنمو ًاقبطم مفلا نوكي ثيحب ناسللاو نيتفشلا كيرحت ريغ نم مالكلا ةمزمزلا (1)
 مهمالك يف ةفشلا الو ناسللا نولمعتسيال تومص مهو لكألا دنع مهنطارت يهو مجاعألا
 .- ممز ةدام ناسللا

 ةرسيو ةنمي بذتجي اهغنأك هتيشم يف ليامت اذإ نونجملا جاخت لاقي الامشو انيمي هكرحت يأ (5)
 . جلخ ةدام ناسللا
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 نيب قرفي رحاس وه اولوقت نأ لوقلا برقأ نإو لطاب هنأ فرع الإ ًائيش
 هتريشعو ءرملا نيبو هجوزو ءرملا نيبو هيخأو ءرملا نيبو هيبأو ءرملا

 نمو ينرذ # هلوق نم كلذو ديلولا يف هللا لزنأف كلذب هلع اوقرفتف'

 رفنلا كئلوأ يف هللا لزنأو « رقس هيلصأس » هلوق ىلإ 4 ًاديحو تقلخ'
 افانصأ يأ # نيضع نآرقلا اولعج نيذلا 8 هعم اوناك نيذلا

 .4#0©2 نولمعي اوناك امع نيعمجأ مهنلأسنل كبروف

 ةياورلا هذه نم حصأ ةقباسلا يراخبلا ةياور نأ كش ال :لوقأ

 تايآلا هذه يف ءاج ثيح تايآلا قايسل بسنأ ةياورلا هذه نكلو

 نيذلا ةكم رافك ىلع قبطني اذهو * نيضع نآرقلا اولعج نيذلا

 امأ .تايآلا هذه لوزن تقو رعشو رحسو ةناهك هنأب نآرقلا اوفصو

 ىلص هللا لوسر ةثعب اوقبس نيذلا مهب دارملا ناك نإف ىراصنلاو دوهيلا.
 هضعبب اونمآف نآرقلا اوءزج مهنأ مهيلع قبطني الف ملسو هيلع هللا

 ىلع قبطني ىتح ءورقملاب (نآرقلا) ةملك ليوأت نم دبالف ضعبب اورفكو
 دوهيلا دوصقملا ناك ناو «ةيآلا نم رهاظلا فالخ اذهو مهبتك

 مهيلع ةيآلا قبطنت الف ملسوهيلع هللا لص يبنللنيرصاعملا ىراصنلاو

 . ةنيدملا يف الإ ىراصنلاو دوهيلا عم لدحلا لصحب ملو ةيكم اهخأل

 تايآلا هذه دعب ىلاعت هلوق نيكرشملا يف تايآلا نوك ديؤي اممو

 نيئزهتسملا كانيفك انإ . نيكرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف

 هذه تلزن دقف *« نوملعي فوسف رخآ اهإ هللا عم نولعجي نيذلا

 . سابع نبا نع كلذ ىور امك شيرق رافك نم ةعامج يف تايآلا

 ميعن وبأو يقهيبلاو طسوألا يف يناربطلا جرخأو : يطويسلا لاق

 )١( روثنملا رادلا 5/5 ٠١. ماشه نبا ةريس 778/1١ .
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 نع ةراتخملا يف ءايضلاو نسح دنسب هيودرم نباو لئالدلا يف امهالك

 نوءزهتسملا :لاق * نيئزهتسملا كانيفك انإ 8 هلوق يف سابع نبا

 بلطملا نب دوسألاو ثوغي دبع نب دوسألاو ةريغملا نب ديلولا

 مهاكشف ليربج هاتأف «لئاو نب يصاعلاو يمهسلا لطيع نب ثراحلاو

 اموأف ديلولا هاراف ءمهايإ ينرأ لاقف « , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ

 نب دوسألا هارأ مث .هتيفك : لاق ءائيش تعنص ام :لاقف هِلَسُكَأ ىلإ

 مث .هتيفك :لاق ءائيش تعنص ام :لاقف .هسأر ىلإ أموأف ثوغي دبع

 مث هتيفك لاقف ٠ ًائيش تعنص ام :لاقف «هنطب ىلإ ًاموأف ثراحلا هارأ

 لاقف ءائيش تعنص ام لاقف «هصمخأ ىلإ ًاموأف لئاو نب ىصاعلا هارأ

 باصأف البن شيري وهو ةعازخ نم لجرب رمف ديلولا امأف «هتيفك
 لوقي لعجف ةرمس تحن لزنف بلطملا نب | دوسألا اماو ءاهملعقت لما

 اولعجف ىنيع يف كوشلاب نعطف تكله دق ينع نوعفدت الأ ينب

 امأو هانيع تيمع ىتح كلذك لزي ملف ًائيش ىرن ام : 0

 ثراحلا امأو ءاهنم تاهف حورق هسأر يف جرخف ثوغي دبع نب دوسألا
 امأو .هنم تايف هيف نم هؤرخ جرخ ىتح هنطب يف رفصألا ءاملا هذخأف

 صمخأ يف لخدف «7١ةقربش ىلع ضيرف فئاطلا ىلإ بكرف يصاعلا
 , ©9هتلتقف ةكوش همدق

 ةيآلا يف نوروكذملا نومستقملا مه ءالؤه نيثزهتسملا نأ رهاظلاو

 ًميعز ناك يذلا ةريغملا نب ؛ديلولا نآلو دحاو تايآلا قايس نآل ةقياسلا

 ميعز وه سابع نبا نع ةقباسلا ةياورلا ين ءاج امك نيمستقملل

 اذإف ًابطر مادام قربش ىمسيو هقربش هتدحاو كوش هيق رمث هل تابنلا نم عون قريشلا (1)
 .- قربش ةدام ناسللا  عيرضلا ىمسي سبي

 .١٠ا// 5 روثنملا ردلا (5)
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 قيرط نم يربطلا اهجرخأ ىرخأ ةياور يف ءاج امك اضيأ نيئزهتسملا
 نأ : سابع نبا نع لجر نع دمحم يبأ نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم

 .20) مهعمج يذلا وهو ةريغملا نب ب ديلولا مهس أر ناك نيئزهتسملا

 . ةكم يكرشم .نم ةعامج نيمستقملا نوك ديؤي ام اذهف

 ىلع هللا هلزنأ يذلا باذعلا نأ نيئزهتسملا ربخ نم نيبت دقو

 تاهاعب ًاعيمج اوبيصأف ايندلا يف مهل هللا نم ةبوقع ناك نيمستقملا

 .اوتومي نأ لبق ةلؤم عاجوأو

 يذلا باذعلاك هانعم * نيمستقملا ىلع انلزنأ امك # ىلاعت هلوقف

 لقو : ىنعملاو مالكلا نم مهفي فوذحم هبشملاو «نيمستقملا ىلع هانلزنأ

 انأ مهدانعو مهرفك ىلع اورصأ نيذلا نيكرشملا ءالؤهل هللا لوسراي

 هلزنأ يذلاك هللا نم باذع مكب لحي نأ مكل هراذنإ نابا يذلا ريذنلا

 اوقرف نيذلا يأ « نيضع نآرقلا اولعج نيذلا » ىلاعت هلوقو
 لاق مهضعبو ةناهك هنع لاق مهضعبف ًافانصأ ه هولعجف نآرقلا يف لوقلا

 هلوقف ,نونج نايذه هنإ لاق مهضعبو رعش هنإ لاق مهضعبو رحس هنإ

 (ك هتقرف اذإ ةَيِضْعَت ءىشلا تّيضَع مهوق نم وضع عمج « نيضع ٠

 : ةيؤر لاق
 ىضحملاب هللا نيد سيلو

 )١( ىربطلا ريسفت 1١/١14. 0
 نب ديز ىلوم دمحم يبأ نب دمحم نأ اى الوهجم الجر هيف نأل فيعض ةياورلا هذه دانسإو

 . مدقت مك فورعم ريغ تباث
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 . 0'2قرفملاب ىنعي

 لاقي .ةهاش اهلصأو ةاشلا نمو ةهفش اهلصأو ةفشلا نم ءاحلا اوصقن

 ىنعم نوكيف ناتهبب هتفذقو هته اذإ ًاهضع ههضعأ لجرلا تهضع هنم

 ةناهك وأ رعش وأ رحس وه اولاقف نآرقلا اوهضع نيذلا :اذه ىلع ةيآلا

 , 0'(2ةداتق ىلإ ىنعملا اذه بسنو ريرج نبا كلذ ركذ

 هضعلا نم وأ ةقرفتلا ىنعمب ةيضعتلا نم ةملكلا لصأ ناك ءاوسو

 . هيلع مهمكح يف ناتهبلاو بذكلا

 . (اضع) ةدام ناسللا «54/15 يربطلا ريسفت .(1)
 50/١5. يربطلا ريسفت (0)

 -ةهآكك-



 « لحفلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 هيف رجش هنمو بارش هنم مكل ءام ءامسلا نم لزنأ يذلا وه ©

 ٠١( /لحنلا) #* نوميست
 )١889( ([ابنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 .7"2نوعرت # نوميست #

 نب لع قيرط نمو ةمركع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 . ”سابع نبا نع ينوعلا قيرط نمو ةحلط يبأ

 : ىنعملا نايب

 اهلعج اهَمَوَسَو ةيشاملا َماَسأ :لاقي «نوعرت * نوميست #» هلوق

 لصأو «تءاش ثيح تعر ماوسو ةمئاس يهف اهسفنب تَماَسو ىعرت

 رثؤت يثاوملا نأل ةمالعلا ةَمَّسلاك ىهو ةَموُسلا جاجزلا لاق ام ىلع كلذ

 . ”)اهاعرت يتلا نكامألاو ضرألا يف تامالع

 . لحنلا ةروس «ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 87/1١5. يربطلا ريسفت (؟)

 . (موس ةدام) برعلا ناسل « ٠١5/١5 ىبولالا ريسفت (9

 -0ا”ه6 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 مهيتأي وأ ضرألا مه هللا فسخي نأ تائيسلا اوركم نيذلا نمأفأ ©
 مه مف مهبلقت يف مهذخأي وأ نورعشي ال ثيح نم باذعلا
 (415- 45 /لحنلا) # نيزجعمب

 4 مهبلقت يف » بنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق 2 (148)
 .27مهفالتخا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .2(')سابع

 رافسالا يف مهددرتو ضرألا يف مهفالتخا يف مهذخأي وأ ىنعملاو

 وأ ا هلوق يف سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرجج نبا جرخأ امك
 . ”هرفس يف هتذخأ تئش نإ :لاق « مهبلقت يف مهذخأي

 ةكم لهأ رافك مه « تائيسلا اوركم نيذلا نمأفأ » ىلاعت هلوقو
 هباحصأ دص اولواحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اوركم نيذلا

 . لخنلا ةروس ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص )1١(

 ١١١/١5 يربطلا ريسفت (5)

 ١١7/1١8 يربطلا ريسفت (9)
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 اوركم نيذلا # هلوقو برعلا دنع هتعمس اؤاسأو هعابتاو هب ناميإلا نع

 ىلع . مهنع تَّصُق يتلا تائيسلا تاركملا اوركم نيذلا يأ * تائيسلا

 .237فوذحم ردصمل تعن « تائيسلا # نأ

 )١( يواضيبلا ريسفت 597

 هم6958



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -

 لئامشلاو نيميلا نع هلالظ أيفتي ٍءِيش نم هللا قلخ ام ىلإ اوري موأ »
 .(48/لحنلا) * نورخاد مهو هلل ادجس

 # ًايفتي © :(مهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق (188)
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 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . (”رمابع

 : ىنعملا نايب

 نبا ريسفتو .””عجر اذإ لظلا ءاف لاقي عوجرلا ءيفلا لصأ

 حابصلا يف لامشلاو نيميلا نيب لظلا لقنتل ليمتلاب ؤيفتلا سابع

 )١( لحنلا ةروس «ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحض .
 ) )9يربطلا ريسفت ١15/١١5

 )*( (أيف ةدام) نآرقلا بيرغ يف تادرفملا .
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 ثيح ىلاعت هلل ماتلا اهعوضخ وه ىلاعت هلل تانئاكلا دوجسو

 . اهل ىلاعت هللا هنس يذلا ماظنلا نع هرعش ديق جرخت ال

 وبأ لاق .نوللذتم نورغاص يأ « نورخاد مهو و هلوقو
 .27عضحخو لذ يأ هلل رخد نالف :لاقي ءنورغاص يأ :ةديبع

 نبا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ةداتقو دهاجم هرسف ىنعملا اذهبو

 . "9ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نمو دهاجم نع حيجن يبأ

 )١( نآرقلا زاجم 759١/١.

 )١؟( يربطلا ريسفت ١54/١١5.

 - ها



)١50١ 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 نإ ًانسح ًاقزرو ًاركس هنم نوذختت بانعألاو ليخنلا تارمث نمو »
 .(517/لحنلا) # .نولقعي موقل ةيآل كلذ يف

 نم مرح امركسلا :سابع نبا لاق «يراخبلا مامإلا لاق

 . "هللا لحأ ام نسحلا قزرلاو ءاهترمث

 نبا نع نايفس نب ورمع نع قيرط ةدع نم ريرج نبا هلصو دقو
 . 9"2هلثم ركذو سابع

 ركذو سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم اضيأ هلصوو

 (”9هلثم

 نبا نع ةحلط يأ نب يلع قيرط نم يربطلاو يقهيبلا جرخأو
 :لاق 4 ًاركس هنم نوذختت » ىلاعت هلوق يف امنع هللا ىضر سابع

 ًاقزرو » لاق ءاهنم هنأل رمخلا ميرحت عم ركسلا كلذ دعب هللا مرحف

 . لحنلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )غ1(

 . 371 يربطلا ريسفت قف

 . 175/١5 يربطلا ريسفت (7”)

 ل مه”



 هللا هرقأف كلذ هابشأو ذيبنلاو بّرلاو لخلا نم هلالح وهف 4 ًانسح
 .©0نيملسملل ًالالح هللا هلعجو

 .رمخلا ميرحت لبق تلزن ةيآلا هذه نا انل نيبتي ةياورلا هذه نمو

 يف كلذ دعب لزن رمخلا ميرحتو ةيكم لحنلا ةروس نأل كلذك وهو

 . ةئيدملا

 مل اذإ ركسملا يف صخر نم هب جتحي ام باب .ةبرشألا باتك ,70417/48 ىربكلا نئسلا )١(
 . ١5//١71 يربطلا ريسفت  هنع باوجلاو ركسي ام هنم برشي

 مه”9#-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه

 امو رجشلا نمو ًاتويب لابحجلا نم يذختا نأ لحنلا ىلإ كبر ىحوأو ©

 # اللذ كبر لبس يكلساف تارمثلا لك نم يلك مث نوشرعي

 (548-59/لحنلا)

 . )هتكلس ناكم اهيلع رعوتيال 4 ًاللذ كبر

 . 2'2هلثم ركذو دهاجم نع ريرج نبا هجرخأو

 دابس يأ لبسلل فصو # ًالللذ # ىلاعت هلوقف ريسفتلا اذه ىلعو
 . ةلهسم ةرسيم

 . لحنلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحض )1(

 ١5١/١5. يربطلا ريسفت (؟)

 -6م#خ5--



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 نينب مكجاوزأ نم مكل لعجو ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج هللاو »
 .(77/لحنلا) # تابيطلا نم مكقزرو ةدفحو

 )١95( « ةدفح 9 |ىنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .”'”لجرلا دلو نم
 انثدح :لاق ىنثملا نب دمحم انثدح لاق ريرج نبا هجرخأو

 نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع ةبعش انثدح لاق دمصلادبع
 .5©2دلولا دلوو دلولا مه :لاق * ةدفحو ا سابع

 . ”)>حيحص هدانسإ لاقو حتفلا يف رجح نبا هركذو

 : ىنعملا نايب
 دالوألا نم ءابآلا ةمدخ يف نيعراسم يأ * ةدفحو إ» ىلاعت هلوق

 لمعلا يف عرسأو فخ ىنعمب ًانادفحو ًادفح دفحي دفح نم مهدالوأو

 . لحنلا ةروس ءريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )١(
 ١47/١5. يربطلا ريسفت (؟5)

 .785/48 يرابلا حتف (5)

 - مةه"8#ه



 يف عرسن يأ «دفحنو ىعسن كيلإو» ءاعدلا يفىورامهنمو

 .0©2لمعلا

 مهو ةدفحلا نم دارملل نايب «لجرلا دلو نم» سابع نبا لوقو

 . لجرلا دالوأ

 نبا كلذ جرخأ .راهصألا ةدفحلاب دارملا نأ سابع نبا نع ىورو

 # ةدفحو # هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب لع قيرط نم ريرج

 هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع قرط ةدع نم ريرج نبا هجرخأو
 ْ , (50هنع

 هريغ نم لجرلا ةأرما ونب ةدفحلاب دارملا نأ سابع نبا نع ىورو

 . ””يفوعلا قيرط نم هنع ريرج نبا هجرخأ

 دفاح عمج اهنأ دجن ةغللا يف (ةدفح) ةملك ىلإ انرظن اذإو لوقأ ظ

 ىلع ةفوطعم ةيآلا يف يهو .لمعلاو ةمدخلا يف عيرسلا ففختملا وهو

 نم لاجرلا ىلع هب هللا َّنَم ام ةلمج نم ةدفحلا نأ كلذ ىضتقيف نينبلا

 دالوأو مهدالوأو جوزلا دالوأ لمشي اذهو مهل ًاناوعأ اونوكيل مهجاوزأ

 . اهمراقأو جوزلا ريغ نم ةجوزلا

 )١( (دفح) ةدام برعلا ناسل .

 يربطلا ريسفت (؟) ١5/١554.

 ) )9يربطلا ريسفت ١5/١57.

 هك



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 نكلو ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم
 . ميظع باذع مهو هللا نم بضغ مهيلعف ًاردص رفكلاب حرش نم
 موقلا يدي ال هللا نأو ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهمأب كلذ

 مهراصبأو مهعمسو مهيولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأ .نيرفاكلا .

 نإ مث .نورسانخلا مه ةرخآلا ين مهغأ مرج ال . نولفاغلا مه كئلوأو

 نم كبر نإ اوربصو اودهاج مث اونتف ام دعب نم اورجاه نيذلل كبر

 (١11١-7١١/لحنلا) # ميحر روفغل اهدعب

 )”١5( انثدح :لاق ىيحي نب ايركز انريخأ : ىئاسنلا مامإلا لاق

 يبأ ينربخأ لاق دقاو نب نيسحلا نب يلع انأبنأ لاق ميهاربإ نب قاحسإ
 لحنلا ةروس يف :لاق سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع

 ىلإ « ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم
 نإ مث #8 لاقف كلذ نم ىنثتساو خسنف # ميظع باذع مهلو  هلوق
 نم كبر نإ اوربصو اودهاج مث اونتف ام دعب نم اورجاه نيذلل كبر
 ناك يذلا حرس يبأ نب دعس نب هللادبع وهو * ميحر روفغل اهدعب

 ناطيشلا هلزأف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل بتكي ناك رصم ىلع

 - ها"



 نافع نب نامثع هل راجتساف حتفلا موي لتقي نأ هب رمأف رافكلاب قحلف

 .2)ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هراجأف

 : دانسإلا نايب

 سايإ نب ىبحي نب ايركز نمحرلادبعوبأ وه ىبحي نب ايركز - ١
 . ظفاح ةقث وهو ءيزَجّسلا

 نب ميهاربإ نب قاحسإ دمحم وبأ وه ميهاربإ نب قاحسإ - ١
 .دهتجم ظفاح ةقث وهو .هيوهار نباب فورعملا ,يلظنحلا دلخم

 ' .مهب قودص «يزورملا دقاو نب نيسحلا نب يلع -'
 . ماهوأ هل ةقث وهو «يزورملا دقاو نب نيسحلا وه هوبأو - :

 .دباع ةقث يوحنلا ديزيو -
 .تبث ةقث ةمركعو - "1

 نم مهضعب عامس انل نيبتو ةاورلا ءالؤه مجارت تمدقت دقو

 |مهتا دق هوبأو نيسحلا نب يلع هيف دانسإلا اذه نأ انل نيبت اذبمو

 ١ ظ .. مهولاب

 حضاو نب ىبحي ةليمت يبأ قيرط نم يربطلا ريرج نباهاور دقو

 يرصبلا نسحلاو ةمركع نع يوحنلا ديزي نع دقاو نب نيسحلا نع
 ظ | | .امفوق نم هنا ىلع

 نب يلع ةياور ىلع ةمدقم هتياورف مدقت | ةقث حضاو نب ىبحيو

 . ٠١ ا//1/ دترملا ةبوت باب .مدلا ميرحت باتك « يئاسنلا ننس )١(
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 نوكت هنم قثوأ وه نمل نيسحلا نب يلع ةفلاخمبو .دقاو نب نيسحلا

ب يلع ماهوأ نم سابع نبا ىلإ اذه عفر لعلو ةفيعض هتياور
 ن

 .نيسحلا

 : ىنعملا نايب
 نم هللاب رفكف مالسإلا نع دترا نم نأ انل نيبت تايآلا هذه يف

 بضغ هيلعف أردص رفكلاب حرش دق لب رفكلا ىلع هركُم ريغ هناميإ دعب

 . ميظع باذع هلو هللا نم

 هبنذ ةعانشو .همرج ةحادفل ةميظعلا ةبوقعلا هذهم هللا هبقاع اغغإو

 نأ هسفنل راتخاف .ىدحلا ىلع لالضلاو ناميالا ىلع رفكلا لضف ثيح

 هايازم كردأو هقيرط يف راسو رونلا فرع امدعب تاملظلا يف ريسي

 ىلع ليلد قحلا قيرط فرع امدعب لطابلا قيرط هكولسف «ةغلابلا

 ىلاعت لاق كلذلو ؛ةفرحنملا هتاوهش عابشإ ىلإ هحونجو هتريصب سامطنا

مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا كئاوأ # تايآلا هذه يف
 مهعمسو 

 .# نولفاغلا مه كئلوأو مهراصبأو

 مل العو لج هللا نإف مرجلا اذه ةعاظفو بنذلا اذه ةحادف عمو

جر ركفت ركفو هسفن عجار اذ اف هتحر نم سأب يف هكترم لعمي
 

تف لب «ىرخأ ةرم مدلسولا يف لوخدللا دارأف
 هلخدأو ءلمألا ساب هل ح

 4 ميحر روقفل اهدعب نم كليو نإ وربصو اودهاج مف اوف ام

 حانج الف ناميإلاب نئمطم هبلقو هب قطنف رفكلا ىلع هركأ نم امأ

 هلامتحا قوف يه ىذألا نم عاونأل ضرعتي دق ملسملا نأل هيلع

6# 



 نئمطم هبلقو هركأ نم الإ » تايآلا هذه يف ىلاعت لاق كلذلو .هتقاطو
 . 4 ناميإلاب

 نأ سابع نبا ىلإ بوسنملا بابلا اذه ثيدح يف ءاج دقو اذه
 اودهاج مث اونتف امدعب نم اورجاه نيذلل كبر نإ مث )» ىلاعت هلوق

 هذه يف ىلاعت هلوقل خسان * ميجر روفغل اهدعب نم كبر نإ اوربصو
 خسنلا اذهب دارملا نأو .ةيآلا # هناميإ دعب نم هللاب رفك نم # تايآلا
 . «كلذ نم ىنثتساو» هلوقل صيصختلا

 | نأو ,فيعض هنأ رثألا اذه دانسإ ثحب نم انل نيبت دقو
 نبا ةياود ف امك يرصبلا نسحلاو ةمركع لوق نم مالكل اذه نأ وه

 . يربطلا ريرج

 لوألا ةبآلا نأل كلذو ,صيصخت الو خسن اهيف سيل تاببآلاو
 ردص نم لك يف ةماع 4 هناميإ دعب نم هللاب رفك نم ]» ىلاعت هلوق يهو

 نإ مث » ىلاعت هلوق امأ ,ةخوسنم ريغ ةمكح يهف ءرفكلا اذه هنم

 ءرفك نم بات نميف يهف 4 اودتف ام دعب نم اورجام نيل كابر
 ىنثتسم مكحلا اذه نإ لاقي الف ؛ .هيلع بوتي هللا ناو ناميإلا ىلإ عجرو
 ةيآلاو .هناميإ دعب رفك نميف ىلوألا ةيآلا لب « .ىلوألا ةيآلا مكح نم
 .رفكلا اذه نم بات نميف ةيناثلا

 نإ مث » ىلاعت هلوق لوزن ببس يف سابع نبا نع حيحصلاو
 :لاق ريرج نبا هجرخأ اموه 4 اونتف ام دعب نم اورجاه نيذلل كبر
 انثدح لاق يريبزلا دمحأ وبأ انثدح :لاق روصنم نب دمحأ انثدح

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع:رانيد نب ورمع نع كيرش نب دمحم
 مهجرخأف .مالسإلاب نوفختسي اوناكو اوملسأ ةكم لهأ نم موق ناك

-8646- 



 : نوملسملا لاقف ضعب لتقو مهضعب بيصأف مهعم ردب موي نوكرشملا

 نإ » تلزنف مهل اورفغتساف اوهركأو نيملسم ءالؤه انباححصأ ناك
 ىلإ َبِتكو لاق «ةيآلا رخآ ىلإ 4 مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا .

 اوجرخف :لاق .مهل رذع ال نا :ةيآلا هذبب نيملسملا نم ةكمب ىقب نم

 نم سانلا نمو  ةيآلا هذه تلزنف ةنتفلا مهوطعاف نوكرشملا مهقحلف

 ىلإ 4# هللا باذعك سانلا ةنتف لعج هللا يف يذوأ اذإف هللاب انمآ لوقي

 لك نم اوسيأو اوجرخف كلذب مهيلإ نوملسملا بتكف «ةيآلا رخآ

 مث اونتف ام دعب نم اورجاه.نيذلل كبر نإ مث » مهيف تلزن مث ,ريخ

 مهيلإ اوبتكف # ميحر روفغل اهدعب نم كبر نإ اوربصو اودهاج

 نوكرشملا مهكردأف اوجرخف اجرحمل مكل لعج دق هللا نإ :كلذب

 . 0'2لتق نم لتقو اجن نم اجن مث مهولتاقف

 .©9مدقت اك حيحص ثيدحلا اذه دانسإو 20

 )١( يربطلا ريسفت ١14/184.

 )0( مقر ثيدحلا رظنا )41(.
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 0 ءارسألا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 #* ًاريذبت رذبت الو ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ىرقلا اذ تآو

 .(١7/ءارسإلا)

 دلع داع د

 * رذبتال و |بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 194(204)

 . "0لطابلاب قفنت ال

 سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . '”قح ريغ يف فرسملا وه رذبملا نإف لطابلاب قفنت ال :لاق

 نع يفوعلا قيرط نمو ةمركع قيرط نم اضيأ ريرج نبا هجرخأو

 . ")هقح ريغ يف قفنملا رذبمللا :لاق سابع نبا

 .7 مقر باب .ءارسالا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )1(

 7/4 17/١6 يربطلا ريسفت (”)و (؟)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 مكرودص يف ربكي ام ًاقلخ وأ ًاديدح وأ ةراجح اونوك لق »

 كيلإ نوضغنيسف ةرم لوأ مكرطف يذلا لق انديعي نم نولوقيسف

 «ًايرق نوكي نأ ىسع لق وه ىتم نولوقيو مهسوءر
 65٠١ -60١(. /ءازرسإلا)

 دع د6 د ظ

 )١948( (مبهنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 .7©2نوزهي «* مهسوءر كيلإ نوضغنيسف

 ٍناسارخلا ءاطعو ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 نوءزهتسي مهسوءر نوكرحي :لاق سابع نبا نع ينوعلا ةيطعو

 ؟«"”وه ىتم نولوقيو

 : ىنعملا نايب

 يف ربكيامن ًاقلخ وأ ًاديدح وأ ةراجح اونوك ا ىلاعت هلوق

 .لوألا بابلا «ءارسالا ةروس ءريسفتلا ٠ تاتك «يراخبلا حيحص )غ1(

 ٠١٠/١١ يربطلا ريسفت ةقآ

 | -ه44



 اع ين 4 مكرودص ش

صأ ةدام نم تقلخ مكماسجأ ن نأ اوضرفاف هعوقو
 س2 يم ام بل

مكماسجأ نم بلصأ ةراجحلا نإف ةراجح اونوكف «نآلا
 اونوك وأ 

 رطخي امن رخآ ًاقلخ اونوك وأ .ةراجحلا نم بلصأ ديدحلا نإف «ًاديدح

 ةداعإ ىلع رداق العو لج هللا نإف ديدحلاو ةراجحلا نم ربكأ هن نأ مكلابب

 . توملا لعب مكماسجا ىلإ ةايحلا

نيذلا رافكلا ىلع دوعي « اونوك # هلوق يف باطخلاو
 اوناك 

 0 ! نوضفنيسف زف هلوقو

 5 هنأل ًاضغن ميلظلا ىمس كلذلو , عافترا مث ؛ ضافخنا را يضافخنا

 .0'2ماعنلا ركذ ميلظلاو . هسأر ضفخناو عفترا يثملا لجع

 )١( (ضغن ةدام) برعلا ناسلو 6 يربطلا ريسفت .
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 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - *

 دوم انيتآو نولوألا اهب بذك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم امو ©

 «افيوخت الإ تايآلاب لسرنامو اهب اوملظف ةرصبم ةقانلا

 ٠ ٠ ٠ . (09 /ءارسإلا)

 ني ع

 )١95( شمعألا نع ريرج انثدح دمحم نب نامثع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 يبنلا ةكم لهأ لأس :لاق ريبج نب ديعس نع سايإ نب رفعج نع
 مهنع لابحلا يحني نأو ًابهذ افصلا مهل لعجي نأ ملسو هيلع هللا لص
 يذلا مهيتؤت نأ تئش نإو مهم ٍينأتست نأ تئش نإ هل ليقف ءاوعردزيف

 لب ال :لاق .ممألا نم مهلبق نم تكلهأ (ى اوكلهأ اورفك نإف اولأس

 لسرن نأ انعنم امو  ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف مهب ٍينأتسأ

 . 2)# ةرصبم ةقانلا دومث انيتآو نولوألا اهب بذك نأ الإ تايآلاب

 : دانسإلا نايب

 .دنسملا بحاص ةبيش يبأ نب نسحلا وبأ وه دمحم نب ناثع - ١

 )١( دمحأ دئسم ١/5058 | |

 | - ةه8قةكد



 حيحص ةقثوهو «يبضلا ديمحلا دبع نباوه ريرج - 5

 . هظفح نم مه هرمع رخآ يف ناكو .باتكلا

 ةقثوهو ءيدسألا نارهم نب نايلس وه شمعألا -

 .ظفاح

 ”  مهجارت تمدقت دقو .ريبج نب دذيعس

 202 ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك ةاورلا ءالؤهف

 . حيحص اذه ىلع ثيدحلا دانسإف

 نب نارمع مكحلا يبأ قيرط نم ًاضيأ دمحأ مامإلا هجرخأو
 : ملسو هيلع هللا لص يبنلل شيرق تلاق :لاق سابع نبا نع ثراحلا

 ؟نولعفتو :لاق كب نمؤنو ابهذ افصلا انل لعجي نأ كبر انل عدأ

 أرقي لجو زع كبر نإ :لاقف ليربج هاتأف اعدف :لاق معن :اولاق

 دعب رفك نمف ًابهذ افصلا مه حبصأ تئش نإ :لوقيو مالسلا كيلع

 تحتف تئش نإو .نيملاعلا نم ادحأ هبذعأ ال ًاباذع هتبذع مهنم كلذ

 .©7ةبوتلاو ةمحرلا باب لب :لاق «ةمحرلاو ةبوتلا باب مهل

 )١( بيذهتلا بيذهت رظنا ١494/1 مقر اله /70 2748 مقر  87 21١5مقر ١19 .

 ) )19دمحأ دنسم 17/١؟.
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 نب نارمع هقرط دحأ يف عقو هنأ الإ حيحصلا لاجر نيتياورلا لاجرو

 وهو ثراحلا نبا وهو مكحلا وبأ نارمع اهضعب يفو مهو وهو مكحلا
 . ()(هؤحنب رازبلا هاورو . حيحصلا

 اذهب ديمحلا دبع نب ريرج قيرط نم مكاحلا هجرخأو :لوقأ

 اذه» :لاق مث . .هلثم ركذو دمحأ مامإلا هب هجرخأ يذلا دانسإلا

 . ©9يبهذلا مامإلا هقفاوو «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح

 اذهب ديمحلادبع نب ريرج قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 . "9هلثم ركذو دانسإلا

 : ىنعملا نايب

 دومث ةليبق انيتآو يأ * ةرصبم ةقانلا دومث انيتآو # ىلاعت هلوق

 ةيآ اهنوك رصبي مالسلا هيلع حلاص ةوبن ةحص ىلع ةحضاو ةيآ ةقانلا

 . اهيلإ رظن نم لك هللا نم

 نوكي اهاري نم يتلا ةنيبلا ةئيضملا ةرصبملاب ىنع امنإو ةنيبم ةجح هذهو
 . (*)ةجح هلل اهبنأل اهب رضب لهأ

 هيف اونكستل ليللا مكل لعج يذلا وهو » ىلاعت هلوق كلذ نمو

 .(517/سنوي) # ارصبم راهغلاو

 ١77/1 ريسفتلا باتك «كردتسملا ()
 ١١8/١0 يربطلا ريسفت (59)

-258- 
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 الإ كانيرأ ىتلا ايؤرلا انلعج امو سانلاب طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو ©

 الإ مهديزي امهف مهفوخنو نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو سانلل ةئتف

 ٠١(. /ءارسإلا) # اريبك انايغط

 نع نايفس انثدح هللادبع نب ىلع انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 ايؤرلا انلعج امو »© |بنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع ورمع
 ىلص هللا لوسر اهيرأ نيع ايؤر يه :لاق * سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا
 :لاق # نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو © هب ىرسأ ةليل ملسو هيلع هللا

 . 0'2موقزلا ةرجش يه

 ايؤرلا ريسفت دمحأ مامإلا هنم جرخأو يذمرتلاو مكاحلا هجرخأو

 . (90طقف

 ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو» باب ريسفتلا باتك 7 مقر يراخبلا حيحص )١(

 ردقلا باتك 521 مقرو .جارعملا باب راصنالا بقانم باتك 7884 مقرو «سانلل

 . «سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو» باب
 نئس 2751/١ دمحأ دنسم  ءارسإلا ةروس ءريسفتلا باتك 55/9 كردتسملا (0)

 7١7. 4 مقر ثيدح ءارسإلا ةروس ريسفتلا باتك يذمرتلا
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 : ىنعملا نايب

 يف ايؤرلا * سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو » هلوق
 لاق امك ةظقيلا يف ةيؤرلا ىلع قلطتو همانم يف ناسنإلا هاري ام لصألا
 : يعارلا

 ()اهمولي لبق ناك ًاسفن رشبو هداؤف شهو ايؤرلل ربكف

 ينلا هآر ام اهنأب ةيآلا يف ايؤرلا سابع نبا رسف ىنعملا اذه ىلعو
 كلزذب دارأ «نيع ايؤر يه» هلوقو ءهب يرسأ ةليل ملسو هيلع هللا لص

 تاياور ىدحإ يف هب احرصم كلذ ءاج دقو «مانملا يف ايؤر تسيل اهنأ

 سابع نبا نع ةمركع قيرط نم يربطلا اهجرخأ يتلا ثيدحلا اذه

 هب يرسأ ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيرأ نيع ايؤر يه :لاق

 .29مانم ايؤر تسيلو

 دسمجلاو حورلاب ناك ءارسإلا نأب لوقلا ديؤت يتلا ةلدألا نم اذهو

 -  .مانملا يف ايؤرلا نم سيلو
 قراخلا رمألا اذهب رابتخالاو ءالتبالا ةيآلا يف ةنتفلاب دارملاو

 مارحلا دجسملا نم ملسو هيلع هللا لص يبنلاب ءارسإلا وهو «ةداعلل

 نوقدصي اقح نونمؤملاف «ةدحاو ةليل يف هعوجرو ىصقألا دجسملا ىلإ
 مهريخأ امنإو مهوقع هكردت مل رمأب اوقدص ثيح مهناميإ دادزيف كلذب
 ناهيإلا ءافعض امأ .هوقدصف ملسو هيلع هللا لص يبنلا هب

 ةقيقح نيبي ثدحلا اذه لثم نإف رفكلاو ناميإلا نيب نوحجرأتملاو

 .كلذ دعب نوملسملا مهم عدخني الف مهؤارآ هيلع رقتست امو مهدقتعم

 .رفكلا ىلع مهرارصإ نم ديزي ثيح رافكلل ةنتف ثدحلا اذه ريتعي امك

 (ىأزر) ةدام برعلا ناسل )١(

 )١( يربطلا ريسفت ١١١/١8.
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 اموهو رخآ لوق ةيآلا يف ايؤرلا ريسفت يف سابع نبا نع ىور دقو .

 امو إ» ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ
 هللا لوسر نإ لاقي :لاق *« سانلل ةئنتف الإ كانيرأ ىتلا ايؤرلا انلعج

 ذئموي وهو هباحصأو وه ةكم لخد هنأ ىرأ ملسو هيلع هللا ىلص

 لبق ةكم ىلإ ريسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجعف «ةنيدملاب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر در دق :سانأ تلاقف نوكرشملا هدرف لجألا

 .20مهتنتف هتعجر تناكف اهلخديس هنأ انثدح دق ناكو ملسو

 قباسلا ثيدحلا هيلع حجريف 22مدقت امك فيعض دانسإ اذهو

 . هريغو يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا

 هيلع هللا لص ىبنلا اهآر ىتلا ايؤرلاو ةيكم ءارسإلا ةروس نأ ايك

 نم سداسلا ماعلا يف تناك هباحصأو وه ةكم لخديس هنأ يهو ملسو

 هللا قدص دقل # حتفلا ةروس نم ىلاعت هلوق اهيف لزن دقو ةرجحلا

 نيقلحم نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر

 (77) *# نوفاخت ال نيرصقمو مكسوءر

 يف سابع نبا لاق * نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو # ىلاعت هلوق

 ةروس يف هناحبس هللا اهركذ دقو «موقزلا ةرجش ىيه» ثيدحلا اذه

 نم نولكآل نوبذكملا نولاضلا اأ مكنإ مث 8 ىلاعت لاقف ةعقاولا

 يف ىلاعت هلوق يفو )51١-57( # نوطبلا اهنم نوئلاف موقز نم رجش
 نوطبلا يف يلغي لهملاك ميثألا ماعط موقزلا ةرجش نإ إذ ناخدلا ةروس

 ةروس يف هلوقب هناحبس هللا اهنيبو (5 - 5) 4 ميمحلا يلغك

 )١( يربطلا ريسفت ١١7/10

 مقر ثيدحلا رظنا (؟) )70( .

 ١همه6 



 ةنتف اهانلعج انإ موقزلا ةرجش مأ ًالزن ربيخ كلذأ »8 تافاصلا

 سوءر هنأك اهعلط ميحجلا لصأ ين جرخت ةرجش اهنإ . نيملاظلل

 «ايؤرلا» ىلع فوطعم # ةرجشلاو  هلوقو (10 - 57) * نيطايشلا
 ةنتف ةرجشلا هذه تناك امنإو سانلل ةنتف اهنوك يف اهعم لخدت ىهف

 سانلا دصو مالسإلاب نينمْؤملا ناميإ ةعزعز اولواح نيكرشملا نأل سانلل
 ةرجش رانلا يف نأ معزي دمحم نإ : مهوقب كلذو هيف لوخدلا نع

 يبأ نب ديعس قيرط نم ريرج نبا جرخأ دقف . رجشلا لكأت رانلاو
 هللا فوخ موقزلا ةرجش يهو :ةيآلا هذه يف لاق هنأ ةداتق نع ةبورع

 معز : ماشه نب لهج وبأ .مهلئاق لاق ىتح كلذب اونتتفاف هدابع اهب

 ملعن ام هللاو انإو رجشلا لكأت رانلاو ةرجش رانلا يف نأ اذه مكبحاص

 نأ اوبجع نيح ىلاعتو كرابت هللا لزنأف اومقزتف دبزلاو رمتلا الإ موقزلا
 هنأك اهعلط ميحجلا لصأ ين جرخت ةرجش اهنإ » ةرجش رانلا يف نوكي

 نم تئش نم اهب تبذعو رانلا نم اهتقلخ نإ : 4 نيطايشلا سوءر
 . يدابع

 . "”يرصبلا نسحلا نع هوخن ريرج نبا جرخأو

 )١( ئريطلا ريسفت ١0/21١7 ١١5
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه

 « ًاليكو كبرب ىفكو ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ
 .(56 /ءارسإلا)

 دع دع

 لك :امبنع هللا يضر سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلالاق 154(206)

 .©)ةجح وهف نآرقلا يف ناطلس

 نب ورمع نع هريسفت يف ةنييع نبا هلصو :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .2 9 حيحصلا طرش ىلع اذهو .سابع نبا نع ةمركع نع رانيد

 : ىنعملا نايب

 ةملك تءاج اذإ ىنعي «ةجح وهف نارقلا يف ناطلس لكو» هلوق

 نإ 9 ىلاعت هلوق لثم كلذو .ةجحلا اهب دارملاف نآرقلا يف «ناطلس»
 (28/سنوي) « نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ اذهب ناطلس نم مكدنع

 . ” مقر باب .ءارسإلا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )ع(

 ."40/4 يرابلا حتف (؟)

 ه6”



 « نيقداص متنك نإ مكباتكب اوتأف نيبم ناطلس مكل مأ ©

 ٠١( /تافاصلا)

 كلملاو ةوقلا ناطلسلاب دارملا نأ هرهاظ امن تايآلا نم ءاج امو

 نم اوذفنت نأ متعطتسا نإ سنإلاو نجلا رشعم اي # ىلاعت هلوقك

 *« ناطلسب الإ نوذفنت ال اوذفناف ضرألاو تاومسلا راطقأ

 كلذ جرخأ اى ةجحلا سابع نبا ريسفت ىلع هب دارملا نإف (””/نمحرلا)

 .270ةيآلا هذه ريسفت يف ىفوعلا قيرط نم هنع ريرج نبا
 ةجحلا ةيآلا هذه يف ناطلسلاب دارملا نأب لوقلا ريرج نبا ركذ دقو

 ةنيبو ةجحب الإ :كلذ ىنعم لاق نم لوق باوصلاب كلذ يف لاوقألا

 كلذ يف كلملا لخدي دقو برعلا مالك يف ناطلسلا ىنعم وه كلذ نأل

 ٠ .7'(2ةجح كلملا نأل

 نإ # ىلاعت هلوق ريسفت يف رثألا اذه يراخبلا مامإلا ركذ دقو

 هذه رهاظ نأل # اليكو كبرب ىفكو ناطلس مهيلع كل سيل يدابع

 يراخبلا مامإلا نيبف ةنميهلاو ةوقلا ناطلسلاب دارملا نا هنم مهفي ةيآلا

 .ناهريلاو ةجحلا ناطلسلاب دارملا نأ سابع نبا نع رثألا اذه جارخإب

 هركذ ىلاعت لوقي :ةيآلا هذه ريسفت يف ريرج نبا مامإلا لاقو

 سيلبإ اي كوصعو يرمأ اوعبتاف ينوعاطأ نيذلا يدابع نإ : سيلبإل
 .")”ةجح مهيلع كل سيل

 . ١71/517 يربطلا ريسفت )١(
 . 7787/51 يربطلا ريسفت (؟5)
 ١5١/١6. يربطلا ريسفت (9)
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 نم قتشم هنإ ليقو .ءردصملا ىرجبم هارجم نال عمجي الو ناهربلاو
 ناطلسلا ىمسو ىطيلس تيزلل لبق هنمو هب ءاضي اموهو طيلسل ا

 .27هضرأ يف هللا ةجح هنأل كلذب مكاحلا

 )١( (طلس ةدام) برعلا ناسل . ْ
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 حيرلا نم افصاق مكيلع لسريف ىرخأ ةرات هيف مكديعي نأ متنمأ مأ »

 .(19 /ءارسإلا) 4 اعيبت هب انيلع مكل اودجت ال مث مترفك امب مكقرغيف
 دع د ْ ١

 0 .9) « ًاعيبت ط |مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 .2()اريصن

 .(37 سابع

 : ىنعملا نايب

 هرأشب ذخأيل ىدتعملا عبتي يذلا عباتلا وه عيبتلاو 4 ًاعيبت ط هلوق
 لوق هلمو ,عيبت هريغ وأ نيدوأ مدب بلاط لكل لوقت برعلاو (هئنم

 :رعاشلا

 («9عيبت َّنُمّْزَل مرُغ نِماوض اهنأكف مهنالزغ تّدَعو اوَدَع

 . 4 مقر باب ءءارسالا ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(

 1١10/١18. يربطلا ريسفت (5)
 86/١”. ةديبع يبأل نآرقلا زاجم «(عبت ةدام) برعلا ناسل 2155/١0 يربطلا ريسفت (؟)

 همك



 .ريصنلاب ةيآلا يف عيبتلا سابع نبا رسف ىنعملا اذه نمو

 ةرات هيف مكديعي نأ متنمأ مأ » ىلاعت هلوق يف ةبيغلا ريمضو

 ةقباسلا تايآلا يف ىلاعت هلوق يف روكذملا رحبلا ىلع دوعي « ىرخأ

 ىلإ مكاجن |ملف هايإ الإ نوعدت نم لض رحبلا يف رضلا مكسم اذإو

 بناج مكب فسخي نأ متنمأفأ . ًاروفك ناسنإلا ناكو متضرعأ ربلا

 نأ متمأ مأ السيكو مكل اودهنال مث ابصاح مكيلع لسرييوأ ربل

 هللا مكاجن نأ دعب ىرخأ ةرم رحبلا يف ينعي « ىرخأ ةرات هيف مكديعي

 اودجت ال مث مترفك امب مكقرغيف حيرلا نم ًافصاق مكيلع لسريف إ هنم

 . مكل رصتني ًاريصن ينعي 4 اعيبت هب انيلع مكل

 - 6ه6ا/ل



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - ١

 نآرق نإ رجفلا نآرقو ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ

 . (9/8/ ءارسإلا) * ًادوهشم ناك رحفلا

 د6 2

 . "0هتملظو ليللا عامتجا ليللا

 | : دانسإلا .نايب

 نيصحلا نب دواد ناميلس يبأ نع رثألا اذه كلام مامإلا جرخأ

 دق هنكل . 0"2ةمركع نع هتياور يف الإ ةّقث وهو ,ءالولاب يومألا يندملا

 دانسإلاف سابع نبا نع يوارلا ركذي ملف دانسإلا اذه يف هخيش مهبأ

 .دانسإلا اذهب ًافيعض رثألا اذه نوكيو « عطقنم

 )١( أطوملا 1١/١١.« سمشلا كولد يف ءاج ام باب «ةالصلا توفو ٍباتك .
 ) )9بيرقتلا ١/ 5994فشاكلا ,ه مقر ١// ».5817ةصالخلا / 1١١9.

 - ةههمَل-



 اذهب كلام مامإلا قيرط نم يقهيبلاو ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 1 .0"2دانسإلا

 ينثدح :لاق ءرخآ قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأ نكل يبدل

 نبا نع يبعشلا نع ةريغم نع ميشه انثدح لاق ميهاربإ نب بوقعي

 اهكولد :لاق * سمشلا كولدل ةالصلا مقأ » ىلاعت هلوق يف سابع

 .90©2اهلاوز

 :دانسإلا اذه نايب

 «ءالولاب يدبعلا يقرودلا فسوي وبأ وه ميهاربإ نب بوقعي ١-
 نيتئامو نيسمح مو نيتنثا ةنس تام . ةرشاعلا ةقبطلا نم ,ظفاح ةقث وهو

 .©)ةعاملا هل جرخأ دقو «ةنس لوعستو تس هلو

 لاسرإلاو سيلدتلا ريثك هنكل ظفاح تبث ةقثوهو « ىطساولا رانيد '

 براق دقو ةثامو نيناثو ثالث ةنس تام .ةاورلا خيراتل ةبسنلاب

 .2*)ةعامجلا هل جرخأ دقو «نيناغثلا

ا ماشه وبأ .عالولاب يبضلا مسقم نباوه ةريغم ل *
 يفوكل

 ميهاربإ نع ميس الو سلدي ناك هنا الإ نقتم ةقثوهو . ىمعألا

 لوأ باب «ةالصلا باتك يقهيبلا ننس .15/7 ةالصلا باتك ةبيش يبأ نبا فنصم )١(

 514/1١"7. ةالصلا ضرف

 "هرم يربطلا ريسفت )0

 77١. مقر "9/5/7 بيرقتلا 05١, مقر 500/1١ ظافحلا ةركذت (9

 نيسلدملا تاقبط 2٠١ مقر "70/7 بيرقتلا و مقر ١58/١ ظافحلا ةركذت (4)

 . ١١ ص ةثلاثلا ةبترملا
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 ةقبطلا نمو .نيسلدملا بتارم نم «ةثلاثلا ةبترملا نموهو . يعخنلا
 ىلع ةئامو نيثالثو تس ةنس تام «ةاورلا خيراتل ةبسنلاب ةسداسلا
 '”ةعامجلا هل جرخأ دقو . حيحصلا

 «يريمحلا يبعشلا ليحارش نب رماع ورمع وبأ وه يبعشلا - 4
 .ءروهشم لضاف هيقف ةقث وهو .نادمه نم نطب «(بعش» ىلإ بوسنم
 عيرس ناكو «هنم هقفأ تيأر ام :لوحكم لاق «ءاملعلا رابك هيلع ىنثأ

 يف ءادوس تبتك ام :لوقي يبعشلا تعمس :ةمريش نبا لاق .ظفحلا

 ثيدحب ىنثدح الو هتظفح الإ ثيدحب لجر ينثدح الو ءاضيب
 .0©2ةنس نيناث نم وحن هلو ةئاملا دعب تام يلع هديعي نأ تببحأف

 (9 ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسالا اذهو

 نييوار هيف نأ الإ تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذه نمو

 امو عامسلاب احرصي ملو مسقم نب ةريغملاو ميشه امه سيلدتلاب نيمهتم

 فلتخا دق ةقبطلا هذهو «نيسلدملا تاقبط نم ةثلاشلا ةقبطلا نم

 نبا ظفاحلا ركذ |ك مهنم عامسلاب حرصي مل نم ثيداحأ لوبق يف ءاملعلا
 ْ ,(9©4 رجح

 ثيدحلا حبصيف قباسلا كلام م مامإللا ثيدحل ًايوقم ربتعي هنأ الإ

 : .دانسإلا نسح

 نيسلدملا تاقبط .15 مقر ١45/١ ظافحلا ةركذت 01778 مقر ؟1/١/1 بيرقتلا )١(

 ' . ١5 نص ةثلاثلا ةبترملا

 باسنألا بيذهت يف بابللا 5 مقرا ظافحلا ةركذت . مقر 7817/١ بيرقتلا قل

 ٠ دلما مقر 10/0 بيذهتلا بيذهت ؛«؛5

 2185 مقر ال ا د ' مقر 1 3 مقر 581/١١ بيذهتلا بيذبت (0)

 7 مقر 06 1

 )١(. ص رجح نبال نيسلدملا تاقبط (:)

 -همهكعاس



 : ىنعملا نايب

 سمشلا كولدب دارملا نأ ىري سابع نبا نأ رثألا اذه نم انل نيبت 2

 ريرج نبا هجرخأ اهيف كلذو اهبورغ هب دارملا نأ هنع ىور دقو 20225٠6
 يروثلا انربخأ لاق قازرلادبع انربخأ لاق ىبحي نب نسحلا انثدح :لاق

 .”"”اهبورغ اهكولد :لاق سابع نبا نع دهاجم نع روصنم نع
 .9©2نسح رثألا اذه دانسإو

 ثيح نم نابراقتم امهف مدقت |ىك هريغل نسح لوألا لوقلا دانساو
 . ةوقلا

 ريرج نبا هجرخأ ام لاوزلا وه كولدلا نأب لوقلا ديؤي امم نكلو 2370(22)
 نب دمحم ينثدح لاق دلخم نب دلاخ انثدح لاق بيرك وبأ انثدح :لاق

 مزح نب ورمع نب ركب وبأ ينثدح لاق ديعس نب ىبحي ينثدح لاق رفعج
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ورمعنب ةبقع دوعسم يبأ نع يراصنألا

 14/١٠. يربطلا ريسفت . )١(
 :دانسإلا اذه نايب (1)

 ةقبطلا نم قودص وهو يناجرجلا عيبرلا يبأ نب يلع وبأ ىدعجلا وه ىبحي نب نسحلا ١
 .(”370 مقر ١17/١ بيرقتلا) ةرشع ةيداحلا

 . هتمحرت تمدقت ظفاح ةقث قازرلادبع - ؟

 . هتمحرت تمدقت ظفاح ةقث يروثلاو -“*

 نيثالثو نيتنثاةنس تام تبث ةقث وهو . ىملسلا هللادبع نب رمتعملا نبا وه روصنمو - 4

 ١595(. مقر 777/7 بيرقتلا) ةعامجلا هل جرخأ «ةئامو
 . هتمحرت تمدقت ةقث دهاجمو

 «قودص وهف يدبعلا ىبحي نب نسحلا ادع ام تاقث ثيدحلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذهمو

 .دانسإلا نسح ثيدحلا اذه نوكي اذه ىلعو

 ب هكا



 تلاز نيح سمشلا كولدل مالسلا هيلع ليربج ىناتأ» ملسو هيلع

 . ''02(رهظلا يب ىلصف

 وهو يناوطقلا دلخم نب دلاخ هيف نأل نسح ثيدحلا اذه دانسإو

 , 9"2هتعدب ديؤي ام انه وري مل هنكلو عيشتلا هيلإ بسن دقو «قودص

 كولدب دارملا نأ يف لوألا سابع نبا لوق ديؤي ثيدحلا اذهف

 دبك نع سمشلا ليم ىلع قلطي وهو ليملا ةغللا يف كولدلا لصأو

 روظنم نبا كلذ ركذ بورغلا وحن اهليم ىلع قلطيو رهظلا دعب ءامسلا

 )١( يربطلا ريسفت ١77/1١6
 ثيدحلا اذه دانسإ نايب (؟)

 ١- .هتمجرت تمدقت .ظفاح ةقث وهو ينادمهلا ءالعلا نب دمحم وه بيرك وبأ

 ,عيشتي قودص وهو ؛يفوكلا ءالولاب يلجبلا مثيلا وبأ يناوطقلا وه دلخم نب دلاخ - ؟
 ناخيشلا هل جرخأ .اهدعب ليقو نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا رابك نم

 بيرقتلا) امهريغو ١/ 5١8مقر 78(.

 *“- ةقبطلا نم ةقثوهو «ءالولاب يراصنألا يندملا ريثك يبأ نبا وه رفعج نب دمحم

 بيرقتلا) ةعامجلا هل جرخأ «ةعباسلا 7/١6١ مقر ٠١١(.

 يراجنلا يراصنألا ورمع نب سيق نب ديعس نب ىبحي ديعس وبي وه ديعس نب ىبحي - ؛
 هل جرخأ ,ةسماخلا ةقبطلا نم هقيثوت ىلع ليدعتلاو حرجلا ءاملع عمجأ ظفاح ةقث وهو

 ةعامجلا .

 بيرقتلا)  77١/١١مقر  25١ظافحلا ةركذت ١/١ مقر ١7١(.

 ةسماخلا ةقبطلا نم ,دباع ةقث يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأو
 مقر 799/5 بيرقتلا) 006 7

 هنع هللا يضر أردب دهش ليلج يباحص يراصنألا ورمع نب ةبقع دوعسم وبأو
 مقر 77/7 بيرقتلا) 119(.

 بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم ثيدحلا اذه دانسإو
 1/١ مقر  464 ,71١مقر 5 يلدا مقر 68(.

 ه-م6ه515-



 اهاوز سمشلا كولد نأ ىدنع لوقلاو ٠ ل ىرمزلا نع لقن مث

 «ناءاشعلا امه ليللا قسغ اتالصو ءرصعلاو لوألا اهيف ب ليللا

 اذهف رجفلا ةالصو مقأو :ىنعملا .# رجفلا نآرقو # هلوق ةسماخلاو

 اذإو .هتمأ ىلعو ملسو هيلع هللا ى هيبن ىلع هللا اهضرف تاولص سمح

 ثالث ىلع ًاروصقم تايآلا هذه ين رمألا ناك بورغلا كولدلا لعج

 . 22تاولص

 عامتجا» هلوقب ينعي (هتملظو ليللا عامتجا ليللا قسغو» هلوق

 قيرط نم ريرج نبا جرخأ |ىكراهلا رون دعب همالظ 3 «ليللا

 ©7(ليللا وُدب :ليللا قسعغا) :لاق سابع نبا نع ةحلط ىب أ نب لع

 . "9ءاشعلاو برغملل هتملظ لوأ «ليللا قسغ» ءارقلا لاق

 لاق اى همالظو هوندو هلابقإوه ليللا قسغ :ريرج نبا لاقو

 :رعاشلا

 . «9اقسغ ذإ ليللا اذه بأ

 ةالص يه ليللا قسغ يف ماقت يتلا ةالصلاب دارملاف اذه ىلعو

 . ءاشعلاو برغملا

 ريرج نبا جرخأ مك رجفلا ةالص ىنعي « رجفلا نآرقو  هلوقو

 . (كلد ةدام) برعلا ناسل )١(

 . 7” ص يف مدقت |[ نسح هدانسإو 1م يربطلا ريسفت قمه

 . ١59/5 ءارفلل نآرقلا يناعم ()

 ١8/١6. يربطلا ريسفت (:)

 - هك" د



 هنا 4 رجفلا نآرسقو زف ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم

 ليللا ةكئالم هدهشت ىنعي * ًادوهشم ناك رجفلا.نآرق نإ لوف
 نب طابسأ نب ديبع ٍينثدح لاق ريرج نبا جرخأ امك .راهنلا ةكئالمو

 نبأ نع ميهارسبا نع شمعألا نع يبأ ينثدح لاسق ىشرقلا دمحم
 يف ملسو هيلع هللا ى يبنلا نع ةريره يب أ نع حلاص يبأ نعو .دوعسم

 هدهشت لاق 4# ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو # ةيآلا هذه

 . ؟؟9راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم

 . ”9هلثم ركذو دانسإلا اذبم ةجام نبا هجرخأو

 نع حلاص يبأ نع شمعألا ىلإ دانسإلا اذم يذمرتلا هجرخأو

 ةياور ركذ يي ملو ,هلثم ركذو ملسو هيلع هللا ى يبنلا نع ةريره يبأ
 .© ”دوعسم نبا نع ىعخنلا ميهاربإ نع ثمعألا 4

 نب ديبع نع دحاو دانسإب ةمئألا ءالؤه هاور ثيدحلا اذهف

 . شمعألا نع هيبأ نع ىشرقلا دمحم نب طابسأ

 ,22) هنع هللا يصر ةريره يب 0

 . ("5) مقر ثيدحلا يف مدقت اك فيعض رثألا اذه دانسإو ١1٠/١5 يربطلا ريسفت )١(
 ١794/١١. يربطلا زيسفت (؟5)

 517١. مقر ثيدح ءرجفلا ةالص تقو باب .ةالصلا باتك ..ةجام نبا نئس (1)
 31 مقر ثيدح .ءارسالا ةروس «ريسفتلا باتك . يذمرتلا ننس (5)

 ا :دانسإلا اذه نايب (9)

 نم قودص وهو ءالولاب ىشرقلا يفوكلا طابسا نب ديبع دمحم وبأ وه طابسا نب ديبع ١-
 - ةجام نباو يذمرتلا هل جرخأ .نيتئامو نيسمخ ةنس تام «ةرشع ةيذاحلا ةقبطلا

 -مهك#ش



 دانسإلا عطقنم رثألا اذه نأ انل نيبت دانسإلا اذه مجارت نمو

 حلاص وبأ عمسي ملو دوعسم نبا نم يعخنلا ميهاربإ عمسي مل ثيح
 اوححص ةملئألا نأ الإ ًافيعض اذه ىلع رثألا اذه نوكيف ةريره يبأ نم

 ءدوعسم نبا نع هلسرأ امب كلذ يقهيبلا صخو يعخنلا تالسرم

 اذإ ميهاربإ لاقف دوعسم نبا نع يل دنسأ ميهاربإل تلق شمعألا لاقو '

 لاق تلق اذإو تعمس يذلا وهف هللادبع نع لجر نع مكتثدح '

 .للادبع نع دحاو ريغ نع وهف هللا دبع

 .ًانسح اذه ىلع دانسإلا نوكيف قودص وهف طابسأ

-* 

- 

 ١917١( مقر 401/١ بيرقتلا) ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو
 نم .يروثلا يف فعض ةقث «ءالولاب ىشرقلا نمحر لادبع نب دمحم نب طابسا هوبأو
 361١(. مقر 57/١ بيرقتلا) ةعامجلا هل جرخأ نيتئام ةنس تام ةعساتلا ةقبطلا

 . هتمجرت تقبس دقو .سلدي ةقث نارهم نب نايلس شمعألاو

 هيقف ةقث وهو يفوكلا نارمع وبأ يعخنلا دوسألا نب سيق نب ديزي نبا وه ميهاربإو
 وأ نيسمحخ نباوهو «نيعستو تس ةنس تام ةيناثلا ةقبطلا نم ءاريثك لسري هنأ الإ

 70١(. مقر 45/١ بيرقتلا) ةعامجلا هل جرخأ ءاهوحن
 ىضم دقو طلغلا ريثك قودص وهو ثيللا بتاك حلاص نب هللادبع وه حلاص وبأو

 58/1 بيذهتلا بيذهت رظنا) حلاص يبأو يعخنلا ميهاربإ ىلإ لصتم دانسإلا اذهو

 مل يعخنلا ميهاربإ نكلو (717 مقر 77/4 06 مقر 01١4 55١/١ مقر

 مل حلاص ابأو 26 مقر 7١ا///١ بيذهتلا بيذهت رظنا) دوعسم نبا نم عمسي

 .(118 مقر 507/5 بيذهتلا بيذهت) ةريره يبأ نم عمسي
 )١( بيذهتلا بيذهمت ١//اا١.

 - ه#هكه6 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 8١(. /ءارسإلا) * اريصن ًاناطلس كندل نم

5200 

 )٠١8( نع ريرج انربخأ عينم نب دمحأ انثدح :يذمرتلا مامإلا لاق

 ينلخدأ بر لقو # هيلع تلزنف ةرجهلاب رمأ مث ةكمب ملسو هيلع

 . # اريصن

 . 27 حيحص :سح ثيدح اذه

 : دانساإلا نايب

 نمحر لادبع نب عينم نب دمحأ رفعج وبأ وه عينم نب دمحأ ١-
 «ةرشاعلا ةقبطلا نم ظفاح ةقث وهو دنسملا بحاص .مصألا يروغبلا

 )١( مقر ثيدح ءءارسالا ةروس ءريسفتلا باتك .يذمرتلا ننس 7119.

 ب ةهككد



 هل جرخأ دقو ,ةنس نونامثو عبرأ هلو نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام

 .2') ةعامجلا

 نايث ةئس تام .هظفح نم مهب هرمع رخآ يف ناك ليقو .باتكلا

 . ©"”ةعامجلا هل جرخأ دقو .ةنس نوعبس هلو «ةئامو نينايثو

 يبهذلا مامإلا هركذو «نيل هيف « يبنجلا نايبظ ىب دأ نب سوباق - و

 ف يراخبلا مامإلا هل جرخأ .ةسداسلا ةقبطلا نموهو «ءافعضلا عم

 . ")هجام ٠ نباو يذمرتلاو دواد وبأو درفملا بدألا

 نم ةقثوهو يبنجلا ثراحلا نب بدنج نب نيصح وه هوبأو -

 هل جرخأ دقو كلذ ريغ ليقو نيعست ةنس تام ةيناثلا ةقبطلا

 , 0 ةعامجلا

 دج ,رابتعالل حلاص هنكلو نايبلظ ي يبأ نب سوباق فعضل ًافعض هيف

 . هيوقي ًادهاش هل

 نب ريرج قيرط نم يقهيبلاو مكاحلاو دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 مكاحلا هححصو دانسإلا اذه نايبظ يبأ نب سوباق نع ديمحلا دبع

 . ''”يبهذلا هقفاوو

 .145 مقر 18١/١ ظافحلا ةركذت 2.١178 مقر ؟7!/١ بيرقتلا )١(

 .71/ةصالخلا 2.05 مقر ١77/١ بيرقتلا (0

 ءافعضلا ناويد غال مقر يبهذلل ءافعضلا يف ينغملا )١(2 مقر ١١90/17 بيرقتلا ةف)

 714٠7. مقر يبهذلل نيكورتملاو
 .85/ةصالخلا «.١5ا/ مقر ١875/١ بيرقتلا (54)

 .15014 مقر 7 2507 مقر 700/8 20144 مقر 84/١ بيذهتلا بيذبت 5١)

 . ةرجهلا باتك ”/7 كردتسملا 787/١ دمحأ دنسم (1)

 . ةرجهلاب نذالا باب ريسلا باتك 8 يقهيبلا ننس

 دالاكهة 



 هللا همحر حيحصتلا يف لهاستلا هنع فرع دق مكاحلا هللا دبع وبأو

 يبأ نب سوباق فعضي هنأل ةبارغ هايإ يبهذلا مامإلا ةقفاوم يف نكلو

 دضتعا ولو ةحصلا ىلإ عفتري ال هثيدحف ,هتمجرت يف قبس |مى نايبظ
 . طقف نسحلا ىلإ عفتري هل دهاش دجو ول امناو ,دهاوشلاب

 ظ -: ىنعملا نايب

 بر لقو © ىلاعت هلوق لوزن ببس نأ ثيدحلا يف ءاج امم انل نيبت
 ى يبنلا ةرجه ناك # قدص جرح ينجرخأو قدص لخدم ينلخدأ

 هلوخد * قدص لخدم و هلوقب دارملا نوكيف ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع هللا

 . ةكم نم هجورخ # قدص جرحمل # هلوقو ةنيدملا ىلإ

 هجرخأ ام وهو رخآ لوق ةيالا ريسفت يف سابع نبا نع ىور دقو

 ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ينوعلا هيطع قيرط نم ريرج نبا
 . 207)توملا دعب ةايحلا : جارخإلاو توملا : لاخدإلاب ينعي

 قايسل بسنأ لوألا لوقلاو «2)مدقت مك فيعض دانسإلا اذه

 اوداك نإو 8 تايآ ثالشب ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوقل تايآلا

 الإ كفالخ نوئبلي ال ًاذإو اهنم كوجر خيل ضرألا نم كنوزفتسيل
 جارخإ اودارأ امل شيرق يكرشم يف تلزن ةيآلا هذه نإف 4 ًاليلق
 امو ةداتقو دهاجم نع كلذ ىور اهك ةكم نمملسو هيلع هللا لص يبنلا

 ملسو هيلع هللا لصهيبنل العو لج هللا نم تاهيجوت ةيآلا هذه دعب

 | لقو # ىلاعت هلوق تاهيجوتلا هذه نمض نم ءاجو.. قحلا ىلع هتيبثتل

 )١( يربطلا زيسفت ١48/56.
  (0مقر ثيدحلا رظنأ )0"(.

 - هكمللد



 .# قدص لخدم ينلخدأ بر

 قايسل هتبسانمب ههجوو لوقلا اذه ريرج نبا راتخا دقو ظ

 . 1(2)تايآلا

 هللا نم رمأ * ًاريصن ًاناطلس كندل نم يل لعجاو » ىلاعت هلوقو

 ةوقلا هل ءىبهب نأ يف هيلإ ةبغرلاب ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت

 . لطابلا نم قحلل اهب رصتني ىلا

 )١( يربطلا ريسفت ١6١/١6.

 -4ه58-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 9

 ملعلا نم متيتوأ امو بر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو
 .(00/ءارسل)4 ٌاليلق الإ

 دع دع ا

 2(" 5١ يبأ نب , ايركز نب ىيحي انربخأ ةبيتق انثدح يذمرتلا مامإلا لاق

 تلاق » : لاق سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد نع ةدئاز

 نع هولس : اولاقف لجرلا اذه هنع لأسن ًائيش انوطعأ دوهيل شيرق
 حورسلا نع كنولأسيو » ىلاعت هللا لزنأف حورلا نع هولأسف «حورلا
 انيتوأ : لاق «« البلف الا ملعلا نم متيتوأ امو يب رمأ نم جورلا لق
 تلزنأف ًاريبك ًاريخ يتوأ دقف ةاروتلا يتوأ نمو ةاروتلا انيتوأ ءاريبك أملع
 ةيآلا رخآ ىلا 4 رحبلا دفنل بر تاملكل ًادادم رحبلا ناكول لق#
 .20( هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه »

 -: دانسإلا نايب

 «ينالغبلا ءاجر بأ يفقثلا فيرط نب ليمج نب ديعس نب ةبيتق - ١

 515 مقر ثيدح .ءارسإلا ةروس ءريسفتلا بتك , يذمرتلا ننس 01(

 هاله د



 ثا هش

 نع نيتئامو نيعبرأ ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا نم «ءتبث ةقثوهو

 .2'”ةعامجلا هل جرخأ دقو «ةنئس نيعست

 .2©2خلب يحاونب ةدلب يهو نالغب ىلإ بوسنم ينالغبلاو
و .يتوكلا ينادمحلا ديعس وبأ ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىبحي - ؟

 وه

ثالث ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا رابك نم «هيقف نقتم ةقث ظفاح
 وأ 

 هل جرخأ دقو عةنس نوعستو ثالثهلو .ةئامو نيناثو عبرأ

 . ">ةعامجلا

 “  (؟9هتمحرت تمدقت دقو . نقتم هَقث دنه يبأ نب دواد .

 .« 7 هتمجرت تمدقت تبث ةقث سابع نبا ىلوم ةمركع - ة

 .2"”ضعب نم مهضعب عمس دقو .تاقث مهلك ةاورلا ءالؤهف

 مث هذه يذمرتلا مامإلا ةياور ىلإ رجح نبا ظفاحلا راشأ دقو

 ,9©2ملسم لاجر هلاجرو : لاق

 , "9هلثم ركذو دانسالا اذهم دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 اذهب ديعس نب ةبيتق قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 . ("0ىبهذلا مامإلا هقفاوو هححص دقو .هلثم ركذو دانسإلا

 )١( بيرقلا ”١١5/5 مقر 806.

 ١14/1١. باسنألا بيذبت يف بابللا (0)

 . 51 مقر 7417/17 بيرقتلا «5557 مقر ١//5517 ظافحلا ةركذت (6)

 .(19) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .(65) مقر ثيدحلا رظنا (0)
 .78/4 مقر ١/78" لل مقر ١8/١١ مقر "08/48 بيذهتلا بيذبت رظنا 6

 . 1١١/4 يرابلا حتف 22

 76060/١. دمحأ دنسم (4)

 .ه١7/5١71 ردقلا ةروس .ريسفتلا باتك ,«كردتسملا (8)(

 - ةهالآ د



 : ىنعملا نايب

 نع كنولأسيو ا ىلاعت هلوق نأ انل نيبت ثيدحلا اذه نم

 لوسر نولأسي ائيش دوهيلا نم شيرق بلط ببسب تلزن * حورلا
 تلزنف هولأسف حورلا نع هولس : مهل اولاقف هنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .ةيآلا هذه

 نب هللا دبع نع ةمقلع قيرط نم يراخبلا مامإلا جرخأ نكلو
 يف ملسو هيلع هللا لصيبنلا عم انأ انيب : لاق هنع هللا يضر دوعسم

 : ضعبل مهضعب لاقف دوهيلا رم ذإ - بيسع ىلع ءئكتم وهو - ثرح

 ,حورلا نع هولأسف .هولس : اولاقف ,هنوهركت ءيشب مكنلبقتسي

 حورلا نع كنولأسيو »© : لاق يحولا لزن (لف  ىماقم تمقف هيلإ

 .©4#0 اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق

 لاؤس ببسب ةنيدملا يف تلزن ةيآلا هذه نأ اهنم مهفي ةياورلا هذهف
 ناك ثيح ةقباسلا ةياورلا نم مهفي ام عم ضراعتي اذهو .دوهيلا

 . ةكم يف شيرق يكرشم نم لاؤسلا

 لاقيو بيرلا نم يضاملا لعفلا ةغيصب رثكألل اذك : رجح نبا لاق « هيلإ مكبارام » هلوق )١(
 ةزمه لا ميدقتب  مكبرأام باوصلا : يباطخلا لاقو لاق :.ىنعمب اذك ةبارأو اذك هبار هيف
 هتاعاس ول ىنعملا حضاو اذهو : رجح نبا لاق .ةجانلا وهو. برألا نم  نيتحتفو
 يرابلا حتف - كلذك يربطلا دنع شمعألا نع يدوعسملا ةياور يف هتيأر معن ,ةياورلا
10 . 

 نأ ىلإ مكبرأام : اولاقف» رجح نبا اهيلإ راشأ يتلا يربطلا ةياور يف ءاج يذلاو : لوقأ
 1١687/5١6. ٠ ىربطلا ريسفت « ؟ نوهركت ام اوعمست

 . 1 مقر باب «ءارسإلا ةروس ,ريسفتلا باتك .يراخبلا خيحص (5)

 بت هالك د



 نكميو » : هلوقب ضراعتلا اذه نع رجح نبا ظفاحلا باجأ دقو

 ديزم عقوت ىلع ةيناثلا ةرملا يف هتوكس لمحب لوزنلا ددعتي نأب عمجلا
 .2) حصأ حيحصلا يف اهف الإو اذه غاس نإو .كلذ يف نايب

 اذهو 2”لوزنلا ددعتب امهنيب عمجلا ىلإ ًاضيأ ريثك نبا بهذو
 نكمي ىتح رهاظلا وه ريثك نباو رجح نبا طفاحلا هيلإ بهذ يذلا

 . نيحيحص اماد ام اعم نيثيدحلاب ذخألا

 ةيآلا يف حورلاب دارملا يف سابع نبا نع تاياورلا تفلتخا دقو
 يف ريرج نبا جرخأ دقو دسجلا يف يتلا حورلا اهب دارملا نأ هنع ىورف

 دوهيلا نأ كلذو : لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا ةيطع قيرط نم كلذ

 حورلا بذعت فيكو ؟ حورلا ام انربخأ ملسو هيلع هللا لصيبنلل اولاق

 . "7؟ لجو زع هللا نم حورلا امنإو دسجلا يف يتلا

 ريرج نبا جرحخا دقو .ةكئالملا نم كلم اهب دارملا نأ هنع ىورو
 هذه يف لاق سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم كلذ يف

 .©7كلم حورلا : ةيآلا

 ةملك قالطإ دنع ردابتملا نأل حجرأ لوألا لوقلا نأ رهاظلاو

 قايسلا لد اذإ الإ رخآ ىنعم ىلإ جرخت الو مسجلا يف يتلا اهنأ حورلا

 حورلا هب لزن » مالسلا هيلع ليربج يف ىلاعت هلوقك كلذ ىلع
 .(197/ءارعشلا) * نيمألا

 )١( يرابلا حتف 8/1١٠١ .

 . 56/7“ ريثك نبا ريسفت (؟)

 . ١65/١0 يربطلا ريسفت مو

 . 65/16 يربطلا ريسفت (4)

 هال“ د



 حورلا يقلي # مالسلا مهيلع هلسر ىلإ يحولا نع ىلاعت هلوقو

 ١5(. /رفاغ) 4 هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم
 نم ًاحور كيلا انيحوأ كلذكو # نآرقلا نع ىلاعت هلوقو

 .(07/ىروشلا)# انرمأ

 ب هالك ل



 ىلاعت هلوق يف ءاجام- ٠

 .(9ا//ءارسإلا)# ًاريعس مهاندز تبحخ املك ملهج مهاوأم 0

 .7©2تئفط * تبخ ا سابع نبا لاق : يراخبلا مامالا لاق 206250

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 الا

 . .مهتدواع ًاديدج ًاقلخ 0 اذإف 59 كلذف جهوتت ارح

 وبخت رانلا تبخ : ةملكلا هذه ىنعم يف يناهفصألا بغارلا لاقو

 ءاطغلا ءابخلا لصأو .ءءاشغ يأ دامر نم ءابخ اهيلع راصو اهبطل نكس

 . "9هب ىطغتي يذلا

 )١( مقر باب .ءارسإلا ةروس ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص 4 .
 ) )7يربطلا ريسفت 1518/1١6.

 )( نآرقلا بيرغ يف تادرفملا / ؟١845.

 هاله



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 « ًاليبس كلذ نيب غتباو اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو »
 ١١١( /ءارسإلا)

 د د

 ميشه انثدح ميهاربإ نب بوقعي انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريسج نب ديعس نع رشب وبأ انثدح
 لوسرو تلزن : لاق *« اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو # ىلاعت هلوق
 عمس اذإف نآرقلاب هتوص عفر هباحصأب ىلص اذا ناك .ةكمب فتخم هللا
 ىلص هيبنل ىلاعت هللا لاقف هب ءاج نمو هلزنأ نمو نآرقلا اوبس نوكرشملا
 نوكرشملا عمسيف يف كتءارقب يأ 4 كتالصب رهجت الو إظ ملسو هيلع هللا

 مهعبست الق كباحصأ نع « اهب تفاخت الو ) نآرشلا اوبسب

 . 204 اليبس كلذ نيب غتباو

 « هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو » ىلاعت هلوق باب .ديحوتلا باتك 7494٠ مقرو « اهب

 كلاة 

)506( 



 نم يقهيبلاو ةناوع وبأو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم مامإلا هجرخأو

 .©"7نيقيرط .
 : ىنعملا نايب

 الو كتالصب رهجت الو # ىلاعت هلوق نأ ثيدحلا اذه نم انل نيبت

 يفخي ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تقو يف لزن 4 اهب تفاخت .

 نوكرشملا كلذ عمس نآرقلاب هتوص عفر اذإ ناك هنأو شيرق نع هتوعد

 هللا هرمأف هباحصأ هعمسي مل هتءارقب رسأ اذاو ءهلزنأ نمو نآرقلا اوبسف

 . نوكرشملا هعمسي الو هباحصأ هعمسي ىتح كلذ نيب ةءارقلاب ىلاعت

 « ةكمب فتحم هللا لوسرو تلزن » سابع نبا لوقب دوصقملا سيلو

 ىلإ وعدي ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناك يلا ةرتفلا يف تلزن اهنأ

 نوعمسي اونوكي مل ةرتفلا كلت يف نيكرشملا نأل ارس اهيف مالسإلا

 امإو «مالسإلل مهتوادع تمكحتسا |نيح كلذ دعب تلزن لب نآرقلا .

 نكي مل ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرنأ اذه هلوقب سابع نبا دصقي
 .هلاوحأ عيمج يف هتوعدب ماتلا روهظلا عيطتسي ةكم يف وهو

 هيلع حبصأ يذلا لكشلاب هب لاصتالا نوعيطتسي سانلا نكي ملو 00

 . ةنيدملا ىلإ هترجه دعب

 نم ةرتفب طبترم ةيآلا مكح نأ انل نيبت اذه لوزنلا ببس نمو

 .ةءارقلا يف طسوتلا باب ؛ةالصلا باتك «557 مقر .ملسم حيحص ١ )١(

 7١140. مقر ثيدح .ليئارسإ ينب ةروس نمو باب ,ريسفتلا باتك , يذمرتلا نئس

 الو كتالصب رهجت الو » لجو زع هلوق باب  حاتتفالا باتك .17ا//7 يئاسنلا ننس

 . « اهم تفاخت

 . هتوص مامإلا عفر نع يبنلا باب «177/7 ةناوع يبأ دنسم

 ركذلا ايفخي نأ يف مومأملاو مامإلل رايتخالا باب .ةالصلا باتك ١85/5 ىربكلا نئسلا

 . حبصلا ةالص يف ةءارقلاب رهجلا باب «ةالصلا باتك 40/5١و

 ب هالال د



 قلعتم ءافخإلاو رهجلا نيب ةالصلا يف ةءارقلاب رمألا نأو مالسإلا تارتف

 لثامي اهيف ًايراس ةيآلا مكح ىقبيف هللا ىلإ ةوعدلا ضارغأ نم ضرغب
 ىرخألا ةلدألاب لمعيف ءادعألا نم نمألا تارتف يف امأ «ةرتفلا كلت

 .ةالصلا يف ةءارقلا ةيفيك ددحت يتلا

 ام تاقوألا عيمج يف هقيبطت بلطي ال ةيآلا مكح نا ىلع لدي امو

 ديعس نب نامثع انثدح لاق بيرك وبأ انثدح : لاق ريرج نبا هجرخأ

 يف سابع نبا نع كاحضلا نع قور يبأ نع ةرامع نب رشب انثدح لاق

 ىلص هللا لوسرناك : لاق # اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو # هلوق

 ىلع كلذ قش نآرقلاب نيملسملاب ةالصلاب رهج اذإ ملسو هيلع هللا

 غتباو ,رخآ ينو قباسلا ثيدحلا ركذ مث . . . هوعمس اذإ نيكرشملا

 تفاختلا نيبو رهجلاو نالعإلا نيب بلطا : .لوقي # اليبس كلذ نيب

 كلذف كينذأ عمست ال ًاضفخ الو ًاديدش ًارهج ال ًاقيرط ضفخلاو
 اذه طقس ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رجاه الف .ردقلا

 . ")ءاش كلذ يأ نآلا لعفي هلك

 ةرامع نب رشب هيف نأ انل نيبتو هيلع مالكلا مدقت دانسإلا اذهو

 . '"2”فيعض وهو ىمثخلا

 ىلإ ملسو هيلعدللا ىلص هللا لو سررجاه املف » سابع نبا لوقف
 ىعاودلاب ديقم ةيآلا هذه مكح نا ىلع ليلد « هلك اذه طقس ةنيدملا
 . مكحلا اذه لاز ىعاودلا هذه تلاز املف هيلإ تعد ىتلا

 )١(. يربطلا ريسفت ١6/186.

 أطخ وهو «رامع نب رشب» عوبطملا ريرج نبا ريسفت يف همسا ركذ دقو .4 مقر رظنا (؟)
 ةرقبلا ةروس يف مدقت |ى «ةرامع نب رشب» هباوص .

 - هالك



)5١9( 

 نيبت يتلا ىرخألا ةلدألاب ديقم « ءاش كلذ يأ نآلا لعفي » هلوقو

 .رخآلا ضعبلا يف رارسالاو تاولصلا ضعب يف رهجلا ةيعورشم

 وهو رخآ لوق ةيآلا لوزن ببس نايب يف سابع نبا نع ىور دقو

 انثدح لاق سنوي انثدح لاق بيرك وبأ انئدح : لاق ريرج نبا هجرخاام

 نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد ينثدح لاق قاحسإ نب دمحم

 وهو نآرقلاب رهج اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق سابع

 نم عمتسي نأ دارأ اذإ لجرلا ناكف .هنم اوعمسي نأ اوبأو اوقرفت يلصي

 عمسلا قرتسا يلصي وهو ولي ام ضعب ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر

 مهاذأ ةيشخ بهذ عمتسي هنأ اوفرع دق مهنأ ىأر نإف مهغم ًقرف مهنود

 عمتسي مل هتوص ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ضفخ سفح نإف عمتسي ملف

 نأ دارا نم عمستالق « اهب تفاح الو ) كاع اترغيف 4 كتالص

 .74"2 اليبس كلذ نيب غتباو هب عفتنيف عمسي

 .29 نسح هدانسإو

 ضعب نأ وه ةيآلا هذه لوزن ببس نأ نايب ةياورلا هذه ىفف

 )١( يربطلا ريسفت ١6/١80.

 )١( ثيدحلا اذه دانسإ نايب :

 ١ - رظنا مدقت [ى ظفاح ةقئوهو «ينادمهلا بيرك نب ءالعلا نب دمحم وه بيرك وبأ

 مقر 4 ص ١.

 ةعساتلا ةقبطلا نم .ًانايحأ ءىطخي قودص ء.ينابيشلا لصاو نب ريكب نب سنوي - ؟

 بيذهتلا) ١١/ 151مقر 811(.
  3ص رظنا  مدقت (مك سلدي قودص وهو ىزاغملا بحاص وه قاحسا نب دمحمو ١9 -

 مقر 7.

 - ©6ا!4 د



 ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر نم نآرقلا عاس نوبحياوناك نيكرشملا

 ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر عفر اذإف مهموق نم نوشخي اوناك مهنكلو
 مالسإلا نوبراحي نيذلا شير ءامعز هعمس نآرقلا ةءارقب هتوص

 عامس نوديري نيذلا كئلوأ قرفتيف هيف لوخدلا نع سانلا نودصيو

 هيلع هللا ى هللا ىلص هيبن ىلاعت هللا رمأف ءامعزلا ءالؤه نم ًافوخ نآرقلا

 هبرحل ىدصتي نم هعمسي ال ىتح ءافخإلاو رهجلا نيب ةءارقلاب ملسو

 ظ . هموق نم هنم عاسلا دصق نم هعمسيو

 همجلا نكمي نكلو لوألا ثيدحلا نم دافتسملا. ىنعملا فلاخي اذهو

 |هيف ةيآلا لوزنو ةكم رافك نم نيرمألا لوصح ناكماب لوقلاب |نيب
 عنشأب هنوفصيو ميركلا نآرقلا نومجاهي اوناك رافكلا ءالؤه نأ ذإ ًاعم

 مهموق نودصي اضيا اوناك (ىك العو لج هللا عم نوبدأتي الو تافصلا
 . ملسو هيلع هللا ى يبنلاب لاصتالا وأ نآرقلا عاس نع

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 لصت ال : لاق « اهب تفاح الو كتالصب رهجت الو # ىلاعت هلوق

 . 20ةفاحم اهعدت الو سانلا ةاءارم

 . ("0مدقت اى نسح هدانساو

 . مدقت |ى ةمركع يف الا ةقث نيصحلا نب.دواد 5 -

 . مدقت (ىك تبث ةقث وهو سابع نبا ىلوم وه ةمركع .-
 مقر 581/١١ بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 .(7 16 مقر ١اما/" 4 مقر 49 245

 عامسلاب انه حرص دقو سيلدتلاب مهتم قاحسا نب دمحم هيفو لصتم دانسا اذهف
 ف طخ هنم هلي مو أطخحاب مهتا دق ريكب نب سنوي هيف نكل ٠ ,سيلدتلا هنع ىفتناف
 . انسح دانسألا اذه نوكيف ثيدخلا اذه

 )١( يربطلا ريسفت ١16//1817.

 .(؟):مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 - مهمه



 نم دوصقملا ىنعمل وه سيل سابع نبا هركذ ىذلا ىنعملا اذهو

 امك نيتقباسلا نيتياورلا نم دافتسملا ىنعملا عم ضراعتي هنا ذا ةيآلا

يف تلزن تايآ نمض ةيآلا هذه تءاج ثيح ةيآلا قايس عم ضراعتي .
 

 اوعدا وأ هللا اوعدا لق # ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ردصو نيكرشملا ةلداجي

 ؛نوكرشملا لاق امنيح لزن * ىنسحلا ءامسالا هلف وعدت ام ايأ نمحرلا

هللا ى يبنلا ناك دقو ىنثم ىنثم وعدي وهو ًادحاو وعدي هنأ معزي اذه
 

 سابع نبا نع ىور امك ميحراي نمحراي هدوجس يف لوقي ملسو هيلع

 ."”ءازوجلا يبأ قيرط نم ريرج نبا هنع هجرخأ

 سانلا ةاءارم لصت ال » هلوق وهو ىنعملا اذه سابع نبا ركذ امناو

 نأ ثيح ةيآلا نم دافتست يتلا يناعملا نايب باب نم « ةفاحت اهعدت الو

 نوكي دق ةالصلا ءافخاو «ءايرلا هيلا عفادلا نوكي دق ةالصلاب رهجلا

 . ءادعألا نم فوخلا هيلإ عفادلا

 كغ01848401 كتلك“

 وهو «دينس» ىصيصملا دواد نب نيسحلا هيف نأل فيعض هدانسإو 7/1 يربطلا ريسفت )١(

 . مدقت اك فيعض
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 - (-١1١ فشهكلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 # ابجع انتايآ نم اوناك ميقرلاو فهكلا باحصأ نأ تبسح مأ

 .(8 /فهكلا)
 داع دع د

 مث مهءاسأ مهلماع بتك ءصاصر نم حوللا « ميقرلا  |امهنع
 . 0'2اومانف مهناذآ ىلع هللا برضف هتنازخ يف هحرط

 نب ىلعي قيرط نم ديمح نب دبع هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق
لع حيحص هدانسإو الوطم ريبج نب ديعس نع ملسم

 طرش ى

 . "”7يراخبلا

 كديمح نب دبع ىور دقو : رخآ عضوم يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ريغ ةلوطم فهكلا باحصأ ةصق سابع نبا نع حيحص دانسإب

 .«؟ةصقلا هذهل ًاصخلم ركذ مث . . . ةعوفرم

 . 47/8 حتفلا رجح نبا ظفاحلا ركذ امك ريبج نب ديعس ينعي )0(

 .فهكلا ةروس .ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص (؟)

 . 1٠7/8 يرابلا حتف هيف

 . ءايبنألا ثيداحأ باتك ٠/5 يرابلا حتف (5)

 - هم" -



 يبا نباو رذنملا نباو ةبيش يبا نبا ةياور نم يطويسلا اهركذ دقو
 مورلا وحن قيضملا ةوزغ ةيواعم عم انوزغ : لاق سابع نبا نع متاح

 نآرقلا يف هللا ركذ يذلا فهكلا باحصأ هيف يذلا فهكلاب انررمف

 نبا هل لاقف مهيلإ انرظنف ءالؤه نع انل فشك ول : ةيواعم لاقف

 ول إ» لاقف كنم ريخوه نمع كلذ هللا عنم دق كل كلذ سيل : سابع

 : ةيواعم لاقف 4 ًابعر مهنم تثللو ًارارف مهنم تيلول مهيلع تعلطا
 اولخدأف اوبهذإ : لاقف الاجر ثعبف ,مهملع ملعأ ىتح يهتنأ ال

 ير مهيلع هللا ثعب فيكلا اولخد الف اربح ورظناف فهلا
 اوناك مهن |! : لاقف مهنع ثدحي أشنأف سابع نبا كلذ غلبف . مهجرخأف

 يف نايتنلا ءالؤهو .ناثوألا نودبعي اولعجف ةربابحلا نم كلم ةكلمم يف
 ريغ ىلع هللا مهعمجف ةنيدملا كلت نم اوجرخ كلذ اوأر (لف ةنيدملا

 ؟ نوبهذت نيأ نوديرت نيأ : ضعبل لوقي مهضعب لعجف داعيم
 انه جوخاس لع اذه يردن ل أل ضعب لع يي مهضعب لعجف ٠

 نإف ًاضعب مهضعب ربخي نأ قيث قيثاوملاو دوهعلا اوذخأف ءاذه يردي الو

 ةدحاو ةملك ىلع اوعمتجاف ًاضعب مهضعب متك الإو ءيش ىلع اوعمتجا

 اودعقف : لاق .# اقفرم # هلوق ىلإ * تاومسلا بر انبر.# اولاقف
 كلملا ىلإ مهرمأ عفرف ءاويهذ نيأ نوردي ال مهنوبلطي مهلهأ ءاجف
 ىردي ال اوجرخ سان «.نأش مويلا دعب موقلا ءالؤهل ننوكيل : لاقف

 صاصر نم حولب اعدف .فرعي ءيش الو ةنايخ ريغ يف اوبهذ نيأ
 تبسح مأ » هللا لوق كلذف «هتنازخ يف حرط مث مهءاسأ هيف بتكف
 هيف اوبتك يذلا حوللا وه ميقرلاو « ميقرلاو فهكلا بابحصأ نأ
 نأ ولف اومانف مهناذآ ىلع هللا برضف فهكلا اولخد ىتح اوقلطناف
 ضرألا مهتلكأل نوبلقي مهنأ الولو مهتقرحأل مهيلع علطت سمشلا
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 تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ سمشلا ىرتو » هللا لوق كلذو

 .# لامشلا تاذ مهضرقت تبرغ اذإو نيميلا

 كرتو هللا دبعف رخآ كلم ءاجو بهذ كلملا كلذ نإ مث : لاق

 : مهنم لئاق لاقف ءديري امل هللا مهثعبف سانلا يف لدعو ناثوألا كلت

 رثكأ مهضعب لاقو نيموي مهضعب لاقو ءًاموي مهضعب لاقف ؟ متثبل مك
 ٍ.اوكله الإ طق موق فلتخي مل هنإف اوفلتخت ال : مهريبك لاقف .كلذ نم

 اناينب ىأرو اهركنأ ةراش ىأرف رف .ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ أوثعباف

 فافخك مهمهارد تناكو مهردب هيلإ ىمرف زابخ ىلإ اند مث هركنأ

 اذه كل نيأ نم : ل ميدل زابخا ركل ةقانلا دلو ينعي - عّبرلا

 : لاقف ءريمألا ىلإ كنعفرأل وأ وأ هيلع ينلدتل ًازنك تدجو دقل ؟ مهردلا

 «نالف لاق ؟ كوبأ نم : لاق ريمألا ناقهدلا ىتأو ؟ ريمألاب ينفوخت وأ .

 عمتجاف .هفرعي ملف ,نالف : لاق ؟ كلملا نمف لاق .هفرعي ملف

 .حوللاب لع لاقف ,هريخأف هلأسف مهملاع ىلا عفرف «سانلا مهيلع

 لف اف «حوللا يف نوبوتكم مهو ًنالفو ًانالف هباحصأ ىمسف ٠ هب ءيجف

 قتح اوبكرو اوقلطناو «مكناوخإ ىلع مكلد هللا نإ : سانلل .

 0 مكناكم : ىتفلا لاق فهكلا نم اوند الف فهكلا

 دق هللا نأ نوملعي ال مهو مكنم نوعزفيف اومجه الو يباحصأ ىلع '

 ءاش نإ معن : لاق ءانيلع نجرختل : اولاقف .مكيلع باتو مكب لبقأ

 ملف اوصرحو اوبلطف مهيلع ىمعو بهذ نيأ اوردي ملف لخدف هللا

 اوذختاف ادجسم مهيلع نذختتل اولاقف « ,مهيلع لوخدلا ىلع اوردقي

 .0©2مهل نورفغتسيو مهيلع نولصي اولعجف ًادجسم مهيلع ١

 )١( روثنملا ردلا 5١7/5 .
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 لوألا : نارخآ نالوق ميقرلاب دارملا يف سابع نبا نع ىور دقو

 نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا كلذ جرخأ ؛يداولل مسإ هنأ
 بيرق وهو نيطسلف نود ةليأو نافسع نيب داو ميقرلا : لاق هنأ سابع
 .(0) ةليأ نم

 - .©9 مدقت امك فيعض دانسإلا اذهو
 قيرط نم يربطلا ريرج نبا كلذ جرخأ «لبجلل مسا هنا يناثلاو

 سابع نبا نع حيرج نبا نع دمحم نب جاجح نع دواد نب نيسحلا
 .©)( فهكلا هيف يذلا لبجلا ميقرلا » لاق

 فورعملا ىصيصملا دواد نب نيسحلا هيف نأل فيعض دانسإ اذهو

 ْ . مدقت (ك فيعض وهو « دينس» ب

 ثيدح يف ءاجام وه ميقرلا ريسفت يف سابع نبا نع دمتعملاف
 ءامسأ هيف تبتك يذلا حوللا هب دارملا نأ نم قباسلا يراخبلا مامالا

 . فهكلا باحصأ

 )١( يريطلا ريسفت ١98/1١١.

  )0.(؟06) مقر ثيدحلا رظنا

  (2يربطلا ريسفت 6 .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 « ًارمن امهالخ انرجفو ًائيش هنم ملظت ملو اهلكأ تتآ نيتنجلا اتلك »
 . (3*/فهكلا)

 نادل

 (؟١١) ملو اهلكأ »> اههنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . 07 صقنت م 4 ملظن
 نع ءاطع قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . ©”سابع نبا

 -: ىنعملا نايب

 ناتنجلا نيتنجلاب دارملا * اهلكأ تقآ نيتنجلا اتلك # ىلاعت هلوق

 الشم مه برضاو © ىلاعت هلوق يهو ةقباسلا ةيآلا يف ناتروكذملا

 اهنيب انلعجو لخنب امهانففحو بانعأ نم نيتنج امهدحأل انلعج نيلجر

 # ًاعرز

 . فهكل اةروس .ريسفتل ةتلا باتك « يراخبلا حيحص 1(

 . 5٠/4 يرابلا حتف (5)

 -لاممه 



 ًائيش هدم ملظت مو ةلماك اهترمث تنآ نينجا انك : ىنغملا

 نيتاسبلا يف ةداعلا فالخ ىلع .ًائيش اهجاتنإ نم صقنت ملو ينعي

 .داسفلا وأ صقنلل بلاغلا يف ضرعتت ثيح ىرخألا

 ملو « ًائيش هنم ملظت ملو ط : ىنثملا نب رمعم ةديبعوبأ لاقو
 : هنبال لجر لاقو .ىنصقن يأ « يقح نالف ينملظ » : لاقيو صقنت

 (١)هبلاغوه يذلا هللا هدي ىَوَل 2 يدي ىولَو اذك يلام ينمّْلَظَت

 رفوتي ثيح نيتنجلا لاك نم اذه # ارهن امهالخ انرجف # هلوقو
 ةحارلا لامك نمو ءامهجاتنإ نم كلذ ديزيف ءاملاب يناكلا ءاورإلا امه

 ةايح هيف يذلا ءاملا ىلع لوصحلا يف ةقشم دجي ال ثيح |[هبحاصل

 .امهؤاهمو نيتنحلا

 )١( نآرقلا زاجم 3١7/1١. ٠

 مامت يبأل ةسايحلا ناويد رظنا لزانم هدلو يف هلوقي فرعالا نب ناعرفل تيبلا اذهو

. 1 
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ىضمأ وأ نيرحبلا عمجم غلبأ ىتح حربأ ال هاتفل ىسوم لاق ذإو »

 .ًابرس رحبلا يف هليبس ذختاف (مهتوح ايسن امهنيب عمجم اغلب املف . ًابقح
 لاق .ابصن اذه انرفس نم انيقل دقل انءادغ انتآ هاتفل لاق ازواج (ملف

 الإ هيناسنأ امو توحلا تيسن ينإف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ
 غبن انك ام كلذ لاق ًابجع رحبلا يف هليبس هذختاو هركذأ نأ ناطيشلا
 نم ةمحر هانيتآ اندابع نم ادبع ادجوف .اصصق امهراثآ ىلع ادتراف

 نملعت نأ ىلع كعبتأ له ىسوم هل لاق .ًاملع اندل نم هانملعو اندنع
 ىلع ربصت فيكو .ًاربص يعم عيطتست نل كنإ لاق ًادشر تملع ام

 كل يصعأ الو ًارباص هللا ءاش نإ يندجتس لاق ءًأربخ هب طحت ملام

 ءاركذ هنم كل ثدحأ ىتح ٍءيش نع ينلأست الف ىنتعبت تا نإف لاق .ًارمأ

 دقل اهلهأ قرغتل اهتقرخأ لاق اهقرخ ةنيفسلا يف ابكر اذإ ىتح اقلطناف
 ال لاق .ًاربص يعم عيطتست نل كنإ لقأ ملأ لاق ًارمإ ًائيش تئج
 ايقل اذإ ىتح اقلطناف . ارسع يرمأ نم ينقهرت الو تيسن امب ينذخاؤت

 لاق .ًاركن ًائيش تئج دقل سفن ريغب ةيكز ًاسفن تلتقأ لاق هلتقف ًامالغ
 ءيش نع كدلأس نإ لاق .ًاربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ
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 ايتأ اذإ ىتح اقلطناف . ارذع ىدل نم تغلب دق ينبحاصت الف اهدعب

 نأ ديري ًارادج اهيف ادجوف امهوفيضي نأ اوبأف اهلهأ |معطتسا ةيرق لهأ

 ينيب قارف اذه لاق . . ارجأ هيلع تذخت ال تئش ول لاق هماقأف ضقني

 تناكف ةئيفسلا امأ .ًاربص هيلع عطتست مل ام ليوأتب كئبنأس كنيبو

 ذخأي كلم مهءارو ناكو اهبيعأ نأ تدرأف رحبلا ين نولمعي نيكاسمل

 (مهقهري نأ انيشخف نينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا امأو . ًابصغ ةنيفس لك

 امأو .امحر برقأو ةاكز هنم ًاريخ امهمر امهدبي نأ اندرأف .ًارفكو ًانايغط

 امهوبأ ناكو |مهل زنك هتحت ناكو ةنيدملا يف نيميتي نيمالغل ناكف رادجلا

 كبر نم ةمحر امهزنك اجرختسيو امهدشأ اغلبي نأ كبر دارأف ًاحلاص

 * ًاربص هيلع عطست ملام ليوأت كلذ يرمأ نع هتلعفامو

 5١-875(. /فهكلا)

 دز د

 انثدح نايفس انثدح يديمحلا انثدح : يراخبلا مامإلا لاق 01(22020

 نإ : سابع نبال تلق لاق ريبج نب ديعس ينربخأ لاق رانيد نب ورمع
 ىسوم وه سيل رضخلا بحاص ىبسوم نأ معزي «ىلاكبلا افون »

 يثدح .هللاودع بذك : سابع نبا لاقف «ليئارسا ينب بحاص

 نإ : لوقي ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ «بعك نب يبأ»

 ءانأ : لاقف ؟ ملعأ سانلا يأ لئسف ليئارسإ ينب يف ًابيطخ ماق ىبسوم

 ًادبع يل نأ : هيلإ هللا ىحوأف هيلإ ملعلا دري مل ذإ هيلع هللا بتعف

 ؟ هب يل فيكف براي : ىسوم لاق كنم ملعأ وه نيرحبلا عمجمب
 وهف توحلا تدقق يجف لثكم يف هلعجتل اوس كيس ل خأ. : لاق

 هاتفب هعم قلطناو قلطنا مث لتكم يف هلعجف اتوح ذخأف .مث

 برطضاو ءامانف امههسوءر اعضو ةرخصلا ايتأ اذإ ىتح «نون نب عشويو
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 رحبلا يف هليبس ذختاف رحبلا يف طقسف هنم جرخف لتكملا يف توحلا

 الف .قاطلا لثم هيلع راصف ءاملا ةيرج توحلا نع هللا كسمأو ءابرس

 قتح امههتليلو اهموي ةيقب اقلطناف توحلاب ربخي نأ هبحاص يسن ظقيتسا
 انرفس نم انيقل دقل انءادغ اننآ إف هاتفل ىسوم لاق دغلا نم ناك اذإ
 رمأ يذلا ناكملا ازواج ىتح بصنلا ىبوم دجي مو : لاق # ًابصن اذه

 تيسن ٍينإف ةرخصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ # : هاتف هل لاقف .هب هللا

 رحبلا يف هليبس ذختاو هركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو توحلا

 : ىسوم لاقف  ابجع هاتفلو ىسوملو ابرس توحلل ناكف : لاق 4 ًابجع
 ناصقي اعجر : لاق « .4 اصصق امهراثآ ىلع ادتراف غبن انك ام كلذ

 هيلع ملسف ءابوث ىجسم لجر اذإف ةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح اهتاثأ

 : لاق .«ىبوم انأ : لاق ؟ مالسلا كضرأب ىنأ : رضخلا لاقف سوم

 لاق ءادشر تملع امب ينملعتل كتيتأ معن : لاق ؟ ليئارسإ ينب ىبسوم

 هللا ملع نم ملع ىلع ىنإ ىموم اي .أربص يعم عيطتست نل كنإ
 ال هللا كملع هللا ملع نم ملع ىلع تنأو .تنأ هملعت ال هينملع

 كل يصعأ الو ًارباص هللا ءاش نإ يندجتس : ىسوم لاقف « هملعأ

 ثدحأ ىتح ءىش نع ىنلأست الف ىنتعبتا نإف 8 رضخلا هل لاقف .ًارمأ

 ةنيفس ترمف رحبلا لحاس ىلع نايشمي اقلطناف 4 ًاركذ هنم كل

 يف ابكر |ملف «لون ريغب امهرلمحف رضخلا اوفرعف امهولمحي نأ مهاملكف
 .مودقلاب ةنيفسلا حاولأ نم احول علق دق رضخلاو الإ أجْفُي مل ةئيفسلا

 اهتقرخف مهتنيفس ىلإ تدمع لون ريغب انولمح موق : ىسموم هل لاقف
 عييطتست نل كنإ كل لقا ملأ لاق  أرمإ ًائيش تئج دقل اهلهأ قرغتل

 *« ارسع يرمأ نم ينقهرت الو تيسن امب ينذخاؤت ال لاق .ًاربص ىعم

 ىسوم نم ىلوألا تناكو » ملسو هيلع هللا ىلص هللا|لوسر لاقو لاق
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 رحبلا يف رقنف ةنيفسلا فرح ىلع عقوف روفصع ءاجو : لاق « ًانايسن
 ام لثم الإ هللا ملع نم كملعو يملع ام : رضخلا.هل لاقف .ءةرقن

 00ج عل رشا !ه نم روفصحلا اذه ضخ

 ذحأف ناملغلا عم بعلي ًامالغ رضخلا رصب ذإ لحاسلا ىلع نايشمي

 ًاسفن تلتقأ » : يوم ل لاق هلق هدب لا هدي أر رضخلا

 عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ لاق .ًاركن ًائيش تئج دقل سفن ريغب ةيكز
 ءيش نع كتلأس نإ لاق # ىلوألا نم دشأ هذهو : لاق 4 ًاربص ىعم

 لهأ ايتأ اذإ ىتح اقلطناف ًارذع يندل نم تغلب دق ىنبحاصت الف اهدعب

 نأ ديري ًارادج اهيف ادجوف امهوفيضي نأ اوبأف اهلهأ |معطتسا ةيرق
 موق : ىسوم لاقف .هديب هماقأف رضخلا ماقف - لئام : لاق + ضقني

 لاق . ارجأ هيلع تذختال تكش تئش ول انوفيضي مو انومعطي ملف مهانيتأ

 ربص ناك ىسوم نأ انددو » ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف 4 ًاربص

 .« امهريخ نم انيلع صقي ىتح
 مهمامأ ناكو » : أرقي سابع نبا ناكف : ريبج نب ديعس لاق

 ناكف مالغلا امأو ٠ أرقي ناكو « ًابصغ ةح اص ةنيفس لك ذخأي كلم

 . 20( نينمؤم هاوبأ ناكو ارفاك

 (”قرط ةدع نم هحيحص يف ملسم هجرخأو
 , (709هنم ءازجأ هلئئس ف دواد وبأ جرخأو

 5 مقر ثيدح 27 مقر باب ,فهكلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )1(

 مقر .ءايبنألا ثيداحأ باتك .177 ءا/8 ءال4 مقر ملعلا باتك الا 57

 .ا ل54 مقر ديحوتلا باتك ٠ 50١"

 ١) مقر مالسلا ةيلع رضخلا لئاضف باب «لئاضفلا باتك ؛ملسم حيحص 4 .

  (3قادك العم مقر ثيدح ,ردقلا يف باب «ننسلا باتك دواد ىبأ نئس /و٠لاع.

 -ةهق؟د



 20” قرط ةدع نم هننس يف يذمرتلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب ظ

 وه «يلاكبلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق « ىلاكبلا افون نا » هلوق

 ملسم ةاور ضعب دنع عقوو .مال فلألا دعبو ًاففحت ةدحوملا رسكب

 ءافلا حتفب ةلاضف هيبأ مساو ,باوصلا وه لوألاو ديدشتلاو هلوأ حتفب

 لاقيو «ريمح نم نطب . . لاكب ينب ىلإ بوسنم وهو  ةمجعملا فيفختو
 .9©2قودص يعبات وهو هيخأ نبا ليقو رابحألا بعك ةأرما نبا هنإ

 ينب بحاص ىسوم وه سيل رضخلا بحاص ىبوم نأ معزي» هلوق
 يف قاحسإ نبا لاق .«باتكلا لهأ نم ةذوخأم ةلاقملا هذه « ليئارسإ

 ينب يف ًايبن نارمع نب ىبموم لبق اشيم نب ىسوم ناك «أدتبملا» .
 نبا هركذ .رضخلا هبحص يذلا هنأ باتكلا لهأ معزيو «ليئارسإ '

 ,. ”9رجح

 مامإلا هجرخأ ثيدح يف مسالا اذهب رضخلا ةيمست ببس ءاج دقو

 نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هبنم نب مامه قيرط نم يراخبلا .
 ةورف ىلع سلج هنأل رضخلا يمس امنإ :لاق ملسو هيلعهللا لص يبنلا

 .2©« ءارضخ هفلخ نم زتهت يه اذإف ءاضيب

 ةسبايلا ضرألا ةورفلا : ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب ريثالا نبا لاق

 يف نيلوقلا نيذه رجح نبا ركذو .«تابنلا نم سبايلا ميشهلا : ليقو

 )١( فهكلا ةروس ءريسفتلا باتك ,.يذمرتلا ننس 8//088.

 ) )7يرابلا حتف 1١1/4 .

 )( يرابلا حتف 111/4 .

 ) )5مقر باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك ,ىراخبلا حيحص /79 .
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 .©"7برعلا ناسل ين:روظنم نبا امهركذ كلذكو ثيدحلا اذه حرش

 نبا ظفاحلا لاق (« هللا ودع بذك : سابع نبا لاقف» هلوق

 رجزلا يف ةغلابملا ىلع نالومحم « هللا ودع» هلوقو «بذكو هلوق : رجح
 . '"”ةلاقملا كلت نع ريفنتلاو 750 ها 8 .

 ذخأ يلاكبلا افون نأل سابع نبا نم رجزلا يف ةغلابملا ذهو : لوقأ

 . ملسو هيلع هللا لص يبنلا نع تباثلا فلاخي ام باتكلا لهأ نع

 مل افون نأل كلذو أطخلا انه بذكلاب دارأ سابع نبا نأ رهاظلاو

 لقن انيح أطخأف باتكلا لهأ نع يورم وه امنإو ربخلا اذه قلتخي

 رحبلا يف طقسف هنم جرخف لتكملا يف توحلا برطضاو » هلوق

 راصف ءاملا ةيرج توحلا نع هللا كسمأو ابرس رحبلا يف هليبس ذختاف

 ايحأ ثيح العو لج هللا تايآ نم ةيآ اذه يف « قاطلا لثم هيلع

 داتعملا فالح ىلع هايملا جراخ وهو ةايحلا هيف ىقبأو هتوم لعب توحلا

 هللا كسمأ مث .ءاملا نم هجارخإ دعب تومي ثيح كمسلا ةايح نم

 نم دقعيام وهو قاطلا لثم هيلع راصف توحللا ىلع ءاملا العو الج

 عجر اذإ مالسلا هيلع ىبومل ةيآ نوكيل ")اهوحنو باوبألا ىلع ةينبألا

 . هناكم فرعيف

 فيكو يأ داعبتسالل ماهفتسالا « مالسلا كضرأب ىنأو » هلوق

 لهأ نأ ىلع ليلد اذهو ؟ ضرألا هذهب ةيحتلا نم ظفللا اذه دجوي

 )١( (ارف ةدام) برعلا ناسل .ثيدحلا بيرغ يف ةيابنلا , 45/7 يرابلا حتف .
 يرابلا حتف (؟) 11١7/8 .

 ) )015(قوط ةدام) برعلا ناسل رظنا
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 20'2نيملسم اونوكي مل دالبلا كلت

 ضعب يف ءاج [ك ةرجأ ريغب يأ « لون ريغب مهولمحف » هلوق

 .20©2( رجأب هلمحن ال حلاصلا هللا دبع : اولاقف يراخبلا تاياور

 ٍمهتنيفس ىلإ تدمع لون ريغب انولمح موق : ىسوم هل لاقف » هلوق

 ًايظع ًائيش تبكترا يأ « ًارمإ ًائيش تئج تئج دقل اهلهأ قرغتل اهتقرخف

 ليقو عينشلا ميظعلا رمألا وه ليق ةزمهلا رسكب رمإلاو ءًاركنم تلعفو

 لاق دتشا اذإ ًارمإ هرمأ رمأ لاقي شفخألا لاقو ءبيجعلا رمألا وه

 : زجارلا

 .©9رمإ اَذِإ ءايممَد ةيهاد اركن ينم نارقألا ىقل دق

 اذه صقن ام لثمالإ هللا ملع نم كملعو ىملعام»هلوق

 هدارأ يذلا ىنعملا بيرقتل هيبشتلا اذه « رحبلا اذه نم روفصعلا

 هيبشت دارملا سيلو ىلاعت هللا ملع ةعس نايب وهو مالسلا هيلع رضخلا

 ىلاعت لاق .دودح هل سيل ىلاعت هللا ملع نأل رحبلاب ىلاعت هللا ملع

 تاملك دفنت نأ لبق رحبلا دفنل يبر تاملكل ًادادم رحبلا ناك ول لق

 يفام نأ ولو » : لاقو - (4١٠/فهكلا) « ًاددم هلثمب انئج ولو يبر
 تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ ةرجش نم ضرألا

 .(307/نامقل) * ميكح زيزع هللا نإ هللا تاملك

 مهمامأ ناكو أرقي سابع نبا ناكف : ريبج نب ديعس لاق » هلوق

 ناكف مالغلا امأو » أرقي ناكو « ابصغ ةحلاص ةنيفس لك ذخأي كلم

 4117/4 يرابلا حتف )غ0

 .7 مقر باب .فهكلا ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص (5)

 .(رمأ ةدام) برعلا ناسل (9)
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 . « نينمؤم هاوبأ ناكو ًارفاك

 يهو رشعلا تاءارقلا نم يرزجلا نبا اهركذي مل ةءارقلا هذه

 ةملك لادبإ وأ ةملك ةدايز اهيف نإف يناثعلا مسرلل اهتفلاخمل ةذاش

 ربتعت لب ةروهشملا ةءارقلا عم فلتخت ال ىنعملا ثيح نم يهو ,ىرخأب

 . اهل ًاريسفت

 ةءارق يف ءاج امك مهمامأ يأ 4 كلم مهءارو ناكو » ىلاعت هلوقف
 فلخلا ىلع قلطتو دادضألا ءاسأ نم ةملكلا هذهو .«سابع نبا

 .. مامألاو

 . ةح اص ةئيفس لك دوصقملا 4 ًابصغ ةئيفس لك ذخأي إط هلوقو
 مل قالطإلا ىلع ةنيفس لك ذخأي كلملا ناك ول ذإ بويعلا نم ةميلس
 ةءارقلا يف روكذملا وه اذهو .ىنعم نيكاسملا ةنيفس رضخلا بييعتل نكي

 . سابع نبا ىلإ ةبوسنملا

 هنأ دوصقملا 4 نينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا امأو  ىلاعت هلوقو

 هلوق هيلع لدي |( رضخلا هلتق كلذلف ربك اذإ رفكلا ىلإ هرمأ لوئيس

 نبا ىلإ ةبوسنملا ةءارقلا ينو # ارفكو ًانايغط (هقهري نأ انيشخف
 .ارفاك ناك هنأب حيرصتلا سابع

 دكقه 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 اذإ ىتح اوخفنا لاق نيفدصلا نيب ىواس اذإ ىتح ديدحلا ربز ينوتآ »
 .(47/فهكلا) 4 ًارطق هيلع غرفأ ينوتآ لاق ًاران هلعج

 دلع دع الع

 ١ لاقي # نيفدصلا نيب ىواس اذإ ىتح # يراخبلا مامإلا لاق )*١؟(

 0'"2نيلبحلا : سابع نبا نع .

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . ©29نيلبجلا نيب : لوقي « نيفدصلا نيب # ىلاعت هلوق

 . ")مدقت امك نسح هدانسإو

 )5١4( نبا لاق « ًارطق هيلع غرفأ طظ : يراخبلا مامإلا لاق - ؟
 . (©9ساحنلا : سابع

 .ا/ مقر باب «ءايبنالا باتك « يراخبلا حيحص قلد

 70/١5. يربطلا ريسفت )١(

 )١(. مقر ثيدحلا رظنا 2

 .ا/ مقر باب «ءايبنالا باتك . يراخبلا حيحص ع

 681 ا-



 : لاق سابع نبا نع ينوعلا ةيطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . '”رسماحنلا رطقلا

 .©7مدقت اك فيعض هدانسإو
 ىلإ حيحص دانسإب متاح يبا نبا هلصو : رجح نبا طفاحلا لاقو

 : لاق « ارطق هيلع غرفأ » : لاق سابع نبا نع ةمركع
 ."9ساحنلا

 : ىنعملا نايب
 ضرألا قرشم غلب |نيح نينرقلا يذ نع ةياكح ىلاعت لوقي

 نوتآ » ًامدر جوجأمو جوجأب نيبو مهنيب لعجي نأ اهلهأ هنم بلطف
 يل نإ يدم نم عرج نبأ جرخأ |ى ديدخلا عطق ينعي * ديدحلا ربز
 ىتح  نيلبجلا نيب هلعجف هب هوتأف .7*«2 سابع نبا نع ةحلط

 لاقل ايدل امنوا نيلبجلا لعأ عب ب * نيفدصلا نيب ىواس

 املف ا ران ىلإ لوحتي ىتح ديدحلا اذه ىلع رانلا اوخفنا يأ 4 اوخفنا

 # ًارطق هيلع غرفأ ينوتآ لاق » هيلع داقيإلا ةدش نم 4 ًاران هلعج

 نوعيطتسي الف هئاوتساو هتبالص نم ديزي ىتح ًاباذم ًاساحن ينعي

 هل اوعاطتسا امو هو رهظي نأ اوعاطسا امف 8 هقوف روهظلا الو هقارتخا

 . ابقن

 )١( ىربطلا ريسفت ١5/75.

 .(70) مقر ثيدحلا رظنا (0)

 .86/57”7 يرابلا حتف (5

 ١ .7 ص يف مدقت اك نسح هدانسإو 74/١. يربطلا ريسفت (5)
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 - ١9 -( مكهيرم ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 # ايمس لبق نم هل لعجن مل ىبحي همسا مالغب كرشبن انإ ايركز اي )»
 .(7/ ميرم)

 نكات ا

 (؟5١) 4# ًايمس لبق نم هل لعجن مل » ىلاعت هلوق يف يراخبلا مامإلا لاق

 . 2)الثم : سابع نبا لاق

 نب يلع قيرط نم متاح يبا نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 « ًايمس لبق نم هل لعجن مل »© هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ
 نع برح نب كامس قيرط نمو ءًاهبشوأ ًالثم هل ملعت له : لوقي

 مل : لاق # ايمس لبق نم لعجن مل » هلوق يف سابع نبا نع ةمركع

 .''' هريغ هلبق ىيحي مسي

 نب هللا دبع نع ليوط ثيدح يف مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه » : لاقو هنع هللا ىضر دوعسم
- 

 )١( مقر باب ءايبنألا باتك «يراخبلا حيحص 17 .

 ) )5يرابلا حتف 558/5 .
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 .2) يبهذلا مامإلا هقفاوو )) هاجرخ مو

 : ىنعملا نايب

 ضعب يف ءاج ام هرسفي # ايمس لبق نم هل لعجن مل »» هلوق
 هللا هراتخا دق مسالا اذه نأ يأ « هريغ هلبق يحي مسي مل» تايورلا

 . هلبق سانلا دنع افورعم نكي ملو مالسلا هيلع العو لج

 نبا هجرخأ ام وهو رخآ ريسفت ةيآلا يف سابع نبا نع ىور دقو

 مل » ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج
 . ©9طق أدلو هلثم رقاوعلا دلت مل :لاق 4 ايمس لبق نم هل لعجن

 .نيقيرط نم ىور هنأل دانسإلا ثيح نم حجرأ لوألا لوقلاو

 صتعا دق مالسلا هيلع يحي نأ يناثلا رثألا لولدم نأل نتملا ثيح نمو

 دلو ثيح مالسلا هيلع قاحسإب ضقتنم اذهو ءرقاع مأ نم دلو هنوكب

 هتأرما تلبقأف » ةراس همأ نع ةياكح ىلاعت لاق امك ًاضيأ رقاع مأ نم

 كلذو (19/تايراذلا) *# ميقع زوجع تلاقو اههجو تكصف ةرص يف

 . مالسلا هيلع ميهاربإ هابأ هتدالوب ةكئالملا ترشب انيح

 )١( كردتسملا ٠040/5 مالسلا هيلع يحي ركذ باب « خيراتلا باتك .

 ىربطلا ريسفت (؟5) ١5/54 .

 تكفا سش



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 « نيبم لالض يف مويلا نوملاظلا نكل اننوتأي موي رصبأو مهب عمسأ

 .(78/ ميرم)
 د دج د

 515 عممسأ إ» |هنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 لالض يف نورصببي الو نوعمسي ال مويلا مهو هلوقي هللا 4 رصبأو مهب

 ءيش ْعَمْسَأ ذئموي رافكلا 4 رصبأو مهب عمسأ ط هلوق ينعي نيبم

 . ©2)هرصبأو

 نبا قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 «29سابع نبا نع ءاطع نع جيرج

 : ىنعملا نايب
 نوثعبي نيح رافكلا ءالؤه نم هدابعل ىلاعت هللا نم بيجعت اذه

 ثيح أارصب نونوكي ام دحأو ًاعمس نونوكي ام دشأ مهو ةمايقلا موي

 .ميرم ةروس ةمدقم «ريسفتلا «باتك يراخبلا حيحص )غ1(

 ه5 -



 ةمظع هب نوكرديف هنو رصبي ام لك نمو هنوعمسي ام لك نم نوديفتسي
 م ثيح نيبم لالض يف ايندلا يف اوناك دقو هتينادحوو العو لج هللا
 ىلع ةلادلا هللا تايآ نم هنورصبي امم الو هنوعمسي امم اوديفتسي
 بجعت لاحلا هذه ىلع مهو مهآر نمف ءالعو لج هتمظعو هتينادحو

 هيف مهعفني ال تقو يف نورصبيو نوعمسي اوحبصأ ثيح مهلاح نم
 ناك يذلا تقولا يف مهساوح اولطع اهنيب ءمهرصب الو مهعمس
 . مهكاردإ هيف مهعفني
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ينرجهاو كنمجرأل هتنت مل نئل ميهاربإ اي ىتغآ نع تنأ بغارأ لاق »

 .(57/ميرم) # ايلم
 ني

 . ©27كنمتشأل 4 كنمجرأل »
 نبا قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلالاقو

 . ”سابع نبا نع ءاطع نع جيرج

 هلنمو ةريغصلا ةراجحلا يهو ماجرلاب يمرلا لصألا ف مجرلاو

 نم ننوكتل حون اي هتنت مل نئل ط حون موق نع ةياكح ىلاعت هلوق
 يف هلوق يف امك متشلاو بسلل راعتسيو (7١١/ءارعشلا) # نيموجرملا

 . ””هركتام كيف نلوقأو كنمتشأل يأ * كنمحرأل » ةيآلا هذه

 .ميرم ةروس «ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )١(
 . 177/4 يرابلا حتف (؟)

 . (مجر) ةدام .نآرقلا بيرغ يف تدارفملا .برعلا ناسل (*)

 *" #52 لد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 فوسف تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف

 ,(59/ميرم)  ًايغ نوقلي

 | داع دع

 .")انارسخ # ًايغ © : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2 (514)

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 29'2سابع

 هنأل نارسخلاب سابع نبا هرسفو .داسفلاو لالضلا يغلا لصأو

 وه يذلا تاوهشلا عابتاو ةالصلا ةعاضإ ىلع ابترتم ةيآلا يف ءاج

 نع ريبعتلا باب نم يغلاب نارسخلا نعريبعتلاو .داسفلاو لالضلا

 .©0ةبقاعلا ءوسو نارسخلل ببس يغلا نأل هببسب ءىشلا
 ماللا ناكسإب فلَخلا 4 فلخ مهدعب نم فلخف ا هلوقو

 مقر باب قلخلا ءدب باتكو «ميرم ةروس ةمدقم .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(

 ش لل

 ١١١/١١. يريطلا ريسفت (7)

 . (ىوغ) ةدام برعلا ناسلو.بغازرلا تادرفم رظنا (9)

 سكر شالا *



 مدقت نع فلختلا ىنعمب وهف .مهدعب نوقابلا نيلوألا نع نوفلختملا
 .©0 ةفالخلاو لدبلا ىنعمب وهف ماللا حتفب فلخلا امأ

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع دوعي « مهدعب » هلوق يف ريمضلاو
 . ةروسلا هذه يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا

 )١( (فلخ ةدام) برعلا ناسل .

 هك .8
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 امو كلذ نيب امو انفلخ امو انيديأ نيب ام هل كبر رمأب الإ لزنتن امو ©

 ربطصاو هدبعاف اههيب امو ضرألاو تاومسلا بر .ًايسن كبر ناك

 .(10 -74/ميرم) 4 ايمس هل ملعت له هتدابعل

 د دج د

 : لاق رذ نب رمع انئدح ميعن وبأ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 رثكا انروزت نأ كعنمي ام : ليربحل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق »

 امو انيديأ نيب ام هل كبر رمأب الإ لزئتن امو 8 تلزنف ؟ انروزت ام
 . 21)# انفلخ

 . 0مكاحلاو دمحأو يذمرتلا هجرخأو

 سابع نبا نع هتاياور ىدحإ يفو قرط ةدع نم يربطلا هجرحأو

 مقرو *# كبر رمأب الا لزنتن.امو ا باب ءريسفتلا باتك 41/١ مقر يراخبلا حيحص )١(
 باب .«ديحوتلا باتك ال450 مقرو .ةكئالملا ركذ باب .قلخلا ءدب باتك #4

 . © نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو # ىلاعت هلوق

 . 7١48 مقر ثيدح « ميرم ةروس .ريسفتلا باتك « يذمرتلا ننس )2

 . خيراتلا باتك 5١١/7 كردتسملا 7/١ دمحأ دئسم

 همكم اكا



 لوسر دجوف ملسو هيلع هللا لصيبنلا نع ليئاربج سبتحا : لاق
 .©0ةيآلا هذه تلزنف . . . نزحو كلذ نم ملسو هيلعهللا ىلصهللا

 : ىنعملا نايب

 هلل يأ * كلذ نيبامو انفلخ امو انيديأ نيب ام هل 8# هلوق

 انفلخ امو هيلأ نورئاص نحن يذلا لبقتسملا نم انيديأ نيب ام العو لج

 . هيف شيعن يذلا رضاحلا نم كلذ نيب امو هانفلخ يذلا يضاملا نم

 : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ دقو
 .(0ايندلا * انفلخ امو ا ةرخآلا * انيديأ نيب امو ©

 .ةعاسلا مايق ىلإ وه كلذ نيب ام نأ اذه نم مهفيو

 هءايبنأ اكرات كبر ناك امو يأ # ًايسن كبر ناك امو © هلوقو

 يحولا لوزن رخأتف .مهدييأتو مهترصن نع ًايلختم الو مالسلا مهيلع

 لوقي امك ملسو هيلع هللا ىلص هيبن كرت دق ىلاعت هللا نأل سيل مهيلع
 .العو لج هللا اهملعي ةمكحل انإو رافكلا

 )١( يربطلا ريسفت ١١/١5.

 ) )5يربطلا ريسفت ١5/5 ٠١ هنأ انل نيبتو 5 مقر يف دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو

 .اقيعص

 - ا 5١
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 .075/ميرم) « ايئرو اثاثأ نسحأ مه نرق نم مهلبق انكلهأ مكو »
 د 1 ْ

 4 ًاثاثأ » |مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 . )ارظنم * ًايئرو » الام

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نمو ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ثائألاو رظنملا يئرلا : لاق سابع نبا نع نايبظ يبأ قيرط نمو

 . عاتملا (7) اس

 .رظنملاب هورسفو .ةيؤرلا نم يئرلاف : طسوالا شفخألا لاق

 . (9تيأر نم هنأ ىلع لدي كلذف

 رادقم وهو .هتدم يف فلتخاو .ةمألا دعب ىتأت ةمألا نرقلاو

 . ©9نامزلا لهأ رامعأ يف طسوتلا

 . ميرم ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )0ع(
 1١//111. يربطلا ريسفت (؟)
 .4* 5/7” شفحألل نآرقلا يناعم (*)

 .(نرق ةدام) برعلا ناسل (8)

 5٠س



 يف نيروكذملا ةكم رافك ىلع دوعي # مهلبق © هلوق يف ريمضلاو

 نيذلا لاق تانيب انتايآ مهيلع ىلتت اذإو » ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق

 .« ايدن نسحأو اماقم ريخ نيقيرفلا يأ اونمآ نيذلل اورفك

 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك .سلجملا «يدنلا»و
 .اسلجم : لوقي # ايدن نسحأو # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط

 مهتعمج اذإ ًاودن مهودنأ موقلا تودن : هنم لاقي : ريرج نبا لاق

 )١( سلجم ىف

 ْ )١( يربطلا ريسفت 5--١115.
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 .(85/ ميرم) © ًادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو
 نك

 ."ًاشاطع * ًادرو 8 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 0571(22020)
 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . 59سابع

 ىلع هقالطإو : ىبسولألا لاق ,ءبرشلل ءاملا دصق درولا لصأو

 . ””شطعل الإ هدري ال ءاملا دري نم نأل موزللا ةقالعل زاجم شاطعلا

 نوقاسي ثيح مهلالذإو رافكلا ةناهإل درولابو قوسلاب ريبعتلاو
 هذه لبق ىلاعت هلوق لباقم يف ريبعتلا اذه ءاج دقو ,«شاطعلا مئاهبلاك

 نيمركم يأ *« ادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رشحن موي # نينمؤملا نع ةيآلا

 . العو لج نمحرلا ىلع مهتدافوب نيززعم

 )١( مقر باب .قلخلا ءدب باتك ,يراخبلا حيحص ٠١. ميرم ةروس .ريسفتلا باتك .
 ) )7يربطلا ريسفت 15//1177.
 ) )9ىبسولالا ريسفت ١57/1١5.
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - /

 تاومسلا داكت .ًادإ ًائيش متئج دقل .ًادلو نمحرلا ذختا اولاقو

 # ادلو نمحرلل اوعد نأ ءاده لابجلا رختو ضرألا قشتتو هنم نرطفتي
 (١911-88/ميرم)

 نكات

 (5؟؟) 4# ْاَذِإ » امنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .(0مده #« ًاده » .ًاريظع ًالوق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .9(2سابع

 نبا لاق «ةراكنلا ميظع يأ « ًايظع ًالوق # ًاًدِإ و هلوقو

 .©0ةيهادلاو ميظعلا عيظفلا رمألاو بجعلا ةدالاو ُدإلا : روظنم

 ةقانلا تّدأ مهلوق نم ةبلج هيف عقي ًاركنم ًارمأ يأ : بغارلا لاقو

 .«©9ًاديدش ًاعيجرت اهنينح تعّجر يأ ُدِئَب

 . 6 مقر بابو .ميرم ةروس هريسفتلا باتك ؛يراخبلا حيحص )١(
 .170 119/15 يربطلا ريسفت (5)
 . (ددأ ةدام) برعلا ناسل ةفز

 . (ددأ ةدام) 5١/نآرقلا بيرغ يف تدارغملا قف

 ١١اك-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام 4

 مهل عمست وأ دحأ نم مهنم سحت له نرق نم مهلبق انكلهأ مكو إذ

 .(68/ ميرم) 4 ًازكر
 نع ْ

 .©")ًاتوص 4 ًازكر »

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 (5) سابع
 ٍِك 2 2 ١ قر

 زكرلا : يناهفصألا بغارلا لاق « اتوص #« ازكر #» هلوقو

 مهل عمست وأ دحأ نم مهنم سحت له © ىلاعت لاق يفخلا توصلا

 . نوفدملا لاملل زاكرلا هنمو ًايفخ ًانفد هتنفد يأ اذك تزكرو 4 ًازكر

 سيل توصلا وه ليقو يفخلا توصلا زكرلاو : روظنم نبا لاقو
 لاق #« ازكر مهل عمست وأ ظزيزعلا ليزنتلا ينو : لاق ديدشلاب

تك .يراخبلا حيحص قفز
 .ميرم ةروس .ريسفتلا با

 ١5/١5. يربطلا ريسفت (؟)

 دكا,



 وحن ديعب نم هعمست ناسنإلا توص زكرلاو .توصلا زكرلا : ءارفلا
 .(0هبالك ىجان اذإ دئاصلا زكر

 )١( ءارفلل نآرقلا يناعم .(زكر ةدام) برعلا ناسل ,بغارلا تدارفم ١7/4/57 .

 كا"





 مل (هةتطة روس و»

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 تسنآ ينإ اوثكما هلهأل لاقف ًاران ىأر ذإ . ىسوم ثيدح كاتأ لهو
 يدون اهاتأ ملف . ىده رانلا ىلع دجأ وأ سبقب اهنم مكيتآ ىلعل ًاران

 « ىوط سدقملا داولاب كنإ كيلعن علخاف كبر انأ ىإ . ىسوماي
 (١١؟١-و؟/هط)

 د داع

 |بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق (574)

 نم اهيلع دجأ مل نإ : لاقف نيتاش اوناكو قيرطلا اولض : * سبقب »©

 .نودقوت رانب مكتآ قيرطلا يده

 مسا : « ىوصط إظ كرابملا : لاق * سدقملا ا هلوق فو
 . 0)2ىداولا

 ركذو . . سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ريرج نبا هجرخاو
 , ؟”0هوحن

 يبأ نعو كلام يبأ نع ىدسلا قيرط نم اضيا ريرج نبا هجرخأو

 .ءايبنألا ثيداحأ باتك .(هط) ةروس ةمدقم .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(

 .147/1 يربطلا ريسفت ()
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 تسنآ ينإ اوثكما هلهأل لاق # هللا رون نم تناكو ران اهنأ نظ اهآر

 00 #2020 ًاران

 نبا هجرخأ » ىداولا مسا * ىوط. كرابملا * سدقملا 8 هلوقو

 .©7( سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج

 يف ىلاعت لاقو رانلا نم ةسبتقم ةلعشب يأ * سبقب 8 ىلاعت هلوقو

 بلط سابتقالاو سبقلاو * سبق باهشب مكيتآ وأ 8 رخآ عضوم

 , 29كلذ

 ١57/١5. يربطلا ريسفت )01(

 1465/١5 1١45. يربطلا ريسفت ٠0١(

 . (سبق ةدام) بغارلا تادرفم .()

 -ك5ك



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 اهب شهأو اهيلع أكوتأ ياصع يه لاق ىسوماي كنيميب كلت امو »

 يه اذإف اهاقلأف . ىسوم اي اهقلأ لاق ىرخأ برآم اهيف يلو يمنغ ىلع
 * ىلوألا اهتريس اهديعنس فخت الو اهذخ لاق .ىعست ةيح

 -5١(. ١ال/هط)

 ع ظ

 .ةجاح « برآم # سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق - ١ (5؟هز

 . ")اهتلاح * اهتريس ظ
 . سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 يلو » هلوق يف سابع نبا نع ةمركع قيرط نم اضيأ هجرخأو
 . ""'2اهتملع دق ىرخا جئاوح : لاق * ىرخأ برآم اهيف

 مقر باب .ءايبنألا ثيداحأ باتك . 57 مقر باب . موصلا باتك . يراخبلا حيحص 20(

 .(هط) ةروص ريسفتلا باتكو ."؟ ْ

 .6١ال 0155/١5 يربطلا ريسفت (؟)

 ١ك



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 « ىسوم ايردق ىلع تئج مث نيدم لهأ يف نينس تثبلف »
 .(: ١ /هط)

 ا

 (7١؟5) ىلع  |(مبنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .©"7لدعوم ىلع #« ردق

 مث # هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .©'2”ىبموم اي تاقيمل تئج دقل : لوقي # ىسوم اي ردق ىلع تئج

 . (هط) ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )0(

 1١137/١5. يربطلا ريسفت (؟)

 -1١68ظك-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 (:7/هط) * يركذ يف اينت الو يتايآب كوخأو تنأ بهذا

 دو دع د

 # اينت ال  |بنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 20.(

 .(')افعضت ال

 هجرخأو . سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 # اينت الو » هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم اضيأ
 . 29 ائطبت ال : لوقي

 ال » لاق ةياورلا هذه يفو « افعضت ال » : لاق ىلوألا ةياورلا يفف

 مالسلا |هيلع نوراهو ىسوم العو لج هللا دشري ةيآلا هذه يفو

 هب ىوقتي يذلا نمؤملا داز وه هللا ركذ نأل العو لج هركذ ةمادتسا ىلا

 . هتعاطب ًامزتلم ماد ام هلذخي نلو هعم هللا نأ ركذ املك هئادعا ىلع

 .هط ةروس ءريسفتل ةتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 ١58/١5. ىربطلا ريسفت (؟)

 ١ك



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 ىبضغ مكيلع لحيف هيف اوغطت الو مكانقزر ام تابيط نم اولك »
 (١8/هط) # ىوه دقف يبضغ هيلع للحي نمو

 دي دع

 (؟517؟6) (0) ىقش « ىوه # سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 29 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 ءاقشلا يف ىدرتو طقس دقف هانعم * ىوه دقف # ىلاعت هلوقو

 . هيف ىدرت يذلا ءىثلل نايب ءاقشلاب هريسفتف

 1 .هط ةروس «ريسفتلا باتك . 7١ مقر باب ,ءايبنألا ثيداحأ.باتك ,يراخبلا حيحص كل

 :1915/15 يربطلا ريسفت (5)

 ا 1



 ىلاعت هلوق يف ءاجام 5

 (م410/هط) « انكلمب كدعوم انفلخأ ام اولاق

0# 

 : (مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . ”")انرمأب * انكلمب »
 نبا نع ةحلط ىبا نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو 2020355)

 . ")سابع

 .مالسلا هيلع ىسوم موق ىلع دوعي 4 اولاق © هلوق يف ريمضلاو
 كانيطعأ يذلا كدعوم انفلخأ ام : مالسلا هيلع ىسومل اولاق : ىنعملا

 امنإو انتدارإو هكلمن يذلا انرمأب كتبيغ لاح يف كنيد ىلع تبثن نأب هايإ

 .انتردقو انتقاط قوف ءىشب كدعوم انفلخأ

 .هط ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )23(

 1١//1١91. يربطلا ريسفت (؟)

 - ١؟ك-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 .(1١1-٠١7/هطر 4 أتمأ الو ًاجوع اهيف ىرت

00000 | 

 (؟0) * ًاجوع ط اههنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 يار 4 انأالو لاساب

 7 29 سابع

 0 الاوه ةغللا يف تمألاو «ءليملاوه ةغللا يف جوعلا .

 . ةعفترم اممأل ةيبارلاب تمألا

 قيرط نم ريرج نبا جرخأ | ايوتسم يأ 4# ًافصفص إ» هلوقو

 .هط ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص 21(

 7١7/1١5. يربطلا ريسفت (09)

 .(تمأ) ةدام ءناسللا (*)

 -"5؟؟5-



 # ًافصفص ًاعاق )» ىللاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع

 . 2)هيف تابثال ايوتسم لوقي

 )١( يربطلا ريسفت  27١7/17؟ مقر ثيدحلا يف مدقت اك نسح هدانساو .

"5751" 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 (١١؟/هط)

 داع دع د ش

 (؟1) 4 ارضه إذ |مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 . ")هتانسح نم مضهيف ملظي ال

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ةمايقلا موي مدآ نبا فاخي ال : لاق * امضه الو (لظ فاخي ال »© هلوق

 . ")هتانسح يف مضهيف ملظي الو هتائيس يف هيلع دازيف ملظي نأ

 .هط ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )3(

 7١8/1١5. يربطلا ريسفت (5)

 دك754-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام 4

 ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف يركذ نع ضرعأ نمو

 .(4١١1/هط) # ىمعأ

 ع ا

 « ًاكتض  |ههنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 200278 )
 . ©2ءاقشلا

 .9©2سابع نبا نع ةحلط يبأ نبا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ريسفتلا نم ءاقشلاب هريسفتو .©97ةدشلاو قيضلا وه كنضلاو

 .هنع جتانو قيضلل مزال ءاقشلا نأل مزاللاب

 يتلا ةقيضلا ةشيعملا هذه تقو ديدحت يف نورسفملا فلتخا دقو

 يف ةشيعملا اهنإ ليقف هركذ نع ضرعأ نمل ةبوقع هناحبس هللا اهلعج
 تابوبحملا تاوف نم ايندلا يف رفاكلا بيصي ام كلذب دوصقملاو ايندلا

 ميعنلا هدقفلو هردقو هللا ءاضقب هناميإ مدعل تاهوركملا يف عوقولا وأ

 .هط ةروس ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص )١(

 . 777/1١5 يربطلا ريسفت (5)

 . (كنض ةدام) ناسللا بغارلا تادرفم (1)

 هك؟86



 ىقبي امنيب اللعو لج هللاب هلاصتا نم نمؤملا هيلع لصحي يذلا يحورلا

 نم شاع يتلا ايندلا تابلقت ةيحض حبصيو ةريحو ةملظ يف رفاكلا

 هتنايصو. هيف لالا غولب لواحي يذلا ىمسألا هفده اهريتعاو اهلجأ

 .رايبخالا نم

 نبا نع يثوعلا قيرط نم ىنعملا اذه يف ريرج نبا جرحا دقو

 ال رثك وأ لق يدابع نم ادبع هتيطعأ ام لك : ةيآلا ىنعم يف لاق سابع

 .2"”ةشيعملا يف كنضلا وهو «هيف ينيقتي

 ريرج نبا لقن دقو .منهج باذع كنضلا ةشيعملاب دارملا نإ ليقو

 .©"”ديز نب نمحرلا دبعو يرصبلا نسحلاو ةداتق نع كلذب لوقلا

 وبأو يردخلا ديعس وبأ لاق اذهبو ربقلا باذع اهب دارملا نإ ليقو

 . "7ريرج نبا |مهنع هجرخأ ءامهنع هللا يضر ةريره

 ةعرز وبأ انثدنح لاق رازبلا هجرمخأ امل حجارلا وه لوقلا اذهو

 يبأ نع ورمع نب دمحم نع ةملس نب دامح انثدح ديلولا وبأ انثدح

 نإف 8ىلاعت هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس

 دانسإ : لاقو ريثك نبا هركذ «ربقلا باذع » : لاق * اكنض ةشيعم هل

 , ؟؟0ديج

 اذهو لوألا لوقلا نيب عمجلا نم عنمي ام كانه سيلو : لوقأ

 يف ءاقشلاب هركذ نع ضرعأ نم بقاع دق العو لج هللا نوكيف لوقلا

 )١( يربطلا ريسفت  »27117//1١ص يف هيلع مالكلا مدقت فيعض دانسإ اذهو 4٠.

 يربطلا ريسفت (؟) ١5/775.

  )59يربطلا ريبسفت ١7/771 .

 ) )4ريثك نبا ريسفت 71/4/7.

-5755- 



 .ربقلا يف باذعلاو ايندلا ةايحلا

 هذه يف ىلاعت هلوقل ديعب وهف منهج باذع دارملا نأب لوقلا امأ

 تايآلا هذه رخآ يف هلوقو « ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو » ةيآلا

 ةشيعملاب دارملا نأ يف رهاظ اذهف « ىقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو »©

 ٠ . ةرخآلا باذع ريغ كنضلا

 51؟0-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 نإ مهنكاسم يف نوشمي نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك مه دبي ملفأ »

 .(78١/هط) « ىبغلا ىلوأل تايآل كلذ يف

 | د د د

 (؟"“7) 2.20 ىقتلا « ىبغلا » سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . ©'”سابع نبا نع ةحلط يبا نبا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 .ةكم لهأ نم نيكرشملا ىلع دوعي ريمضلا « مهل دبي ملفا ط هلوق
 ممألا ىنعي © مهلبق انكلهأ مك ط .©مهل نيبي 4 مه دبي ط ىنعمو

 يف نوشمي # هلسر اوبذكو هللاب اورفك ال مكلبق مهانكلهأ يلا ةريثكلا

 امك ,تكلهأ يتلا ممألا نكاسم يف ءالؤه كموق يشمي ينعي * مهنكاسم

 نأل : لاق ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 مههبشأ نمو دومثو داع نكاسمب رمتف ماشلا ىلإ رجتت تناك ًاشيرق

 .هط ةروس .ريسفتلا باتكو ,.7؟ مقر باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا حيحص )١(

 771١/١7. يربطلا ريسفت (؟)

 1١96/5. ءارفلل نآرقلل يناعم (1)

 -_81؟48-



 .0©2مهب ىلاعت هللا عئاقو راثآ ىرتف

 هدهاشي اميف نأ ينعي * ىبنلا ىلوأل تايآل كلذ يف نإ © هلوق

 باحصأل تاظعو ربعل ةقباسلا ممألا باذع راثآ نم رافكلا ءالؤه

 . ةحجارلا لوقعلا

 يف عوقولا نع يهانلا حجارلا لقعلا ةيبغلاو «ةيّبن عمج ىنلاو
 . 0 حئابقلا

 نم نأل مزاللاب ريسفتلا باب نم كلذو . ىقتلاب سابع نبا هرسفو

 نأ ثيح نيقتملا نم هبحاص نوكي نأ حجارلا لقعلاب فاصتالا مزال

 . مثآملا يف عوقولا نع هابني هلقع

 )١( يربطلا ريسفت 77١/١5.

 ) )7(ىمن ةدام) بغارلا تادرفم .

 - ك1؟8-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام_- ١

و سمشلا عولط لبق كبر دمحب حبسو نولوقي ام ىلع ربصاف »
 لبق

 #« ىضرت كلعل راهغلا فارطأو حبسف ليللا ءانآ نمو اهبورغ
 ١7١(. /هط)

 د دلع دع

 دعب ةرشع ةشلثلا ةبآلا سفن يف 6 ليلا ءانأ ١) هلوق عم رن

 . نارمع لآ ةروس نم ةئاملا

 دكه



 «١١ ءايبنألا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 انم مه الو مهسفنأ رصن نوعيطتسي ال اننود نم مهعنمت ةحآ مهل مأ

 . (17/ ءايبنألا) * نوبحصي

 دع دع |

 # نوبحصي :  سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2( 4)
 . (00نوعنمي

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . ''2نوراجي : لاق # نوبحصي # هلوق

 مه الو » هلوق يف سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم اضيأ هجرخأو
 الو ريجي وهو © هلوق وهو نوراجي انم مه الو : لوقي * نوبحصي انم
 هل نوكي ناسنوالا وهو ,بحاصلا ىنعي (88/نونمؤملا) # هيلع راجي

 .©4 نوبحصي ) هلوق وهف «فاخي ام ريفخ

 . ءايبنألا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(

 .١1/١7ا/ يريطلا ريسفت )1١(

 /7١/١١. يربطلا ريسفت (5)

 -ك”5-



 اولداج نيذلا نيكرشملا يف تلزن تايآ نمض تءاج ةيآلا هذه
 ًارابكتسا ىلاعت هللا باذع اولجعتساو ملسو هيلعهللا ىلص هللالوسر

 اذه ىتم نولوقيو ا هلوقب كلذ ىلاعت هللا نيب دقو .ًادوحجو مهنم
 نم مهعنمت ةهلآ مه مأ » لاق نأ ىل | # نيقداص متنك نإ دعولا

 نيذلا رافكلا ءالؤهلأ لب يأ راكنإلاو يفنلل انه ماهفتسالاو 4 اننود

 لح اذإ هللا باذع نم مهعنمت ةملآ مهب + هللا باذع لوزن نولجعتسي

 د

 .ًاعفتالو ظ

 هللا باذع نم مهريجي نم مهلأ مأ ! ؟ هللا باذع اهنع اوعنميف مهسفنأ

 م عوعتسيف

 مهعنميو ىلاعت هللا "اد اوال اوسيلو «نوزجاع
 . ةنم

5 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 انكو موقلا منغ هيف تشفن ذإ ثرحلا يف نامكحي ذإ ناميلسو دوادو

 # |ملعو مكح انيتآ الكو نايلس اهانمهفف نيدهاش مهمكحل
 . (7/4 - /8/ ءايبنألا) ظ

200 

 تعر # تشفن #8 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإالا لاق 2( هز

 , (00هليل

 نبا قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاقو
 : ةغللا لهأ لوقوهو : لاق : اذهب سابع نبا نع ءاطع نع حيرج

 . ©9تلمه ليق عار الب ًاراهن تعر اذإو «عار الب اليل تعر اذإ تشفن

 . ")هنع ريرج نبا هجرخأ |[ى ةداتق لاق كلذكو

 نع يفوعلا قيرط نم نيتيآلا نيتاه ىنعُم يف ريرج نبا جرخأ دقو
 الخد نيلجر نأ كلذو نيدهاش امكَح امللانك لوقي : لاق سابع نبا

 . ءايبنألا ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )1(

 . 115/4 يرابلا حتف (؟)
 /07/١1. يربطلا ريسفت (9)

-## 



 بحاص لاقف ءمنغ بحاص رخآلاو ثرح بحاص امهدحأ دواد ىلع

 لاقف ًائيش يثرح نم قبي ملف يثرح يف همنغ لسرأ اذه نإ : ثرحلا
 بحاص رمو دواد كلذب ىضقف كل اهلك منغلا نإف بهذا : دؤاد هل

 دواد ىلع ناميلس لخدف دواد هب ىضق يذلاب هريخأف نايلسب منغلا

 لاق فيك : لاقف تيضق يذلا ىوس ء ءاضقلا نإ هللا يبن اي : لاقف

 نم لف ماع لك هنم جرب ام هبحاص ىلع ىفني ال ثرحلا نإ نيلس

 ينوتسي ىتح اهراعشأو اهفاوصأو اهدالوأ نم عيبي نأ منغلا بحاص
 ءاضقلا ,تبصأ دق : دواد لاقف ماع لك يف لسن اهل نإف ثرحلا نمث

 .©20نايلس هللا اهمهفف ء؛ثيضق ام

 . ؟9مدقت مك فيعض ثيدحلا اذه دانسإو
 ذإ » هلوقب هناحبس هللا اهركذ يتلا ةيضقلا نايب ةياورلا هذه يفف

 . 4 موقلا منغ هيف تشفن ذإ ثرحلا يف نامكحي

 نأ منغلا باحصأ ىلع مكح مالسلا هيلع دواد نأ انل نيبت دقو
 هدسفأ يذلا مهثرح نم الدب ثرحلا باحصأ ىلإ مهمنغ اوملسي

 ام ةميق لداعت منغلا ةميق نأ مهف ةلعلو «منغلا باحصأ مهيلع

 نأ هللا همحلأ امب مهفف مالسلا هيلع ناميلس امأ .ثرحلا نم هودسفأ

 رجشلا لوصأو ضرألا وهو ايقاب لازيال ثرحلا بحاص لام لصأ
 ةدسفأ ام لباقي امب منغلا باحصأ ىلع ىضقف هثرح حالصا ناكمإلابو

 ىضق ثيح مهام لصأ مهيلع بهذي نأ ريغ نم ثرحلا نم مهمنغ
 دسف ام لباقي ام مهمانغأ جاتن نم ثرحلا باحصأ اوطعي نأب مهيلع

 )١( يربطلا ريسفت 51/1١1.

 )0( مقر رظنأ )75(.
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 ثرحلا عجري اذهبو ,ثرحلا باحصأ ينوتسي نأ ىلإ مهثرح نم
 ىلع فاحجإ ريغ نم اهباحصال منغلا ىقبتو الماك هباحصأل
 .نيقيرفلا

 اميف كلذو ىنعملا اذه نيبي ام تاياورلا هذه ىدحإ يف ءاج دقو
 ثرحلا ناكو اليل شفنلا ناك : لاق هنا حيرش نع ريرج نبا هجرخأ
 : ناميلس لاقف : لاق مركلا بحاصل منغلا دواد لعجف : لاق ءامرك

 هل لعجاف همرك لصأو هضرأ لصأ هل ىقب دق مركلا بحاص نإ

 .74"2 ناميلس اهانمهفف » هللا لوق وهف : لاق اهنابلأو اهفاوصأ

 )١( يربطلا ريسفت /١1/07.

 ب ك8



 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 .(47/ءايبنألا) 4 نودبعاف مكبر انأو ًةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ »

 36 26 د

 (؟*5) # ةدحاو ةمأ مكتمأ 8 : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 . (')دحاو نيد مكنيد

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ا ا (57 سابع

 يأ هل ةمأ ال نالف لاقي نيدلاو ةقيرطلا ةمألا : روظنم نبا لاقو

 : رعاشلا لاق هل ةلحن الو نيدال

 «”روفكو ةمأ وذ ىوتسي لهو

 ءايبنألا ةروس ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص )١(
 .86/91 ىربطلا ريسفت (؟)
 . (ممأ ةدام) برعلا ناسلا (9)
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 ("”(نحلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 .رينم باتك الو ىده الو ملع ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو

 ةمايقلا موي هقيذنو يزخ ايندلا يف هل هللا ليبس نع لضيل هفطع يناث

 .(8-4/جحلا) # قيرحلا باذع

 بن ابين ةيينأ

 « هفطع يناث » :سابع نبا لاق ؛يراخبلا مامإلا لاق 0*5(20

 . ©90ًربكتسم
 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 . ")هسفن يف اربكتسم :لوقي « هفطع يناث » هلوق يف سابع

 : ىنعملا نايب

 ملع لهأ اوسيل سانلا نم عون لاح نع هركذ ىلاعت هللا انربخي

 نوئيضتسي الو .ميقتسملا قيرطلا ىلإ هللا نم ةياده باحصأ الو هللاب

 سانلا ىلإ ملسو هيلع هللا لصهلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا باتكلا رونب

 /7١/1١1. يربطلا ريسفت (؟)

 3 لي



 هل نوبسنيف ىلاعت هللا يف نولداجي اذه عمو .هادهو هرون نم اوديفتسيل

 لهأ كلذب نولداجي .صقنلا تافصو كرشلا نم هلالجب قيلي ال ام

 قحلاو ىدملا نم هنع ءاج امبو هب قداصلا نامهيإلاو ىلاعت هللاب ملعلا

 نع سانلا نيعأ يف هنونيزي يذلا لطابلا نم مهعم امب سانلا اودصيل

 هللا دنع نم ملسو هيلع هللا ىصوللا لوسر هب ءاج يذلا قحلا عابتا

 باتك الو ىده الو ملع ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو # ىلاعت

 . 4 رينم
 وعدي يذلا هلطابب ازازتعاو ارابكتسا هقنع ًايوال ىنعي 4 هفطع يناث

 ليبس نع لضيل ولعلاو ةبلغلا بحاص هنأب سانلا مهوي ىتح هيلإ
 اهمهفت ةلواحمو قحلا ةوعد ىلع لابقإلا نع سانلا دصي ىتح # هللا

 ةوقلا نأو مهرمأ ىلع نوبولغم ءافعض قحلا ةاعد نأب سانلا هماهمإب

 ةلواحم نيبو سانلا ةماع نيب كلذب لوحيف مهموصخ ديب ناطلسلاو

 . مهنم ةدافتسالاو قحلا ةاعد نم بارتقالا

 نم لبقتسملا يف هب ىلتبي امب ةحيضفو راع يأ * يزخ ايندلا يف هل »

 ةميره نم ةلطابلا هئارآلو هل لبصحي امب هرتس كتهو هرمأ فاشكنا

 ام ءازج . منهج ران يف كلذو * قيرحلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو ©

 نع سانلا لالضإو ميقتسملا قيرطلا نع فارحنالا نم هاذي تمدق

 . قيرطلا اذه كولس
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 نإو هب نأمطا ريخ هباصأ نإف فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو #

 نارسخلا وه كلذ ةرخآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ

 .(١١/جحلا) * نيبملا

 انت ايا

 نب ىبحي انثدح ثراحلا نب ميهاربإ ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق 2(”

 نبا نع ريبج نب ديعس نع نيصح يبأ نع ليئارسإ انثدح ريكب يبأ
 « فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو ظ :لاق |هنع هللا يضر سابع

 هليخ تجتنو امالغ هتأرما تدلو نإف ةنيدملا مدقي لجرلا ناك :لاق

 نيد اذه :لاق هليخ جتنت ملو هتأرما دلت مل نإو . حلاص نيد اذه» :لاق

 . 2)(ءوس

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ىلع بلقنا »ظ هلوق ىلإ # فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو #
 ضرأ يهو ةنيدملا مدق اذإ مهدحأ ناك «ءالبلا ةنتفلا :لاق # ههجو

 )١( مقر باب جحلا ةروس .ريسفتلا باتك .41747 مقر يراخبلا حيحص .
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 هتأرما تدلوو ًانسح ًارهم هسرف تجتنو همسج اهب حص نإف ةئيبو

 اذه ينيد ىلع تنك ذنم تبصأ ام :لاقو هيلإ نأمطاو هب ىضر ًامالغ

 هنع ترخآأتو ةيراج هتأرما تدلوو ةنيدملا عجو هباصا نإو ءًاريخ الإ
 اذه كنيد ىلع تنك ذنم تبصأ ام هللاو :لاقف ناطيشلا هاتأ ةقدصلا

 . 0'2ةنتفلا كلذو .ءارشالا

 .©9مدقت (ك فيعض دانسإلا اذهو

 ظ : ىنعملا نايب
 مادقإ نيدلا اذه يف لوخدلا ىلع مدقي نم سانلا نمو : ىنعملا

 نم هاري ام نيدلا ىلإ هبذجي هكلسم ةبقاع نم فوختملا هرما يف ككشتملا

 اهنميو ايندلا ريخ نم مهراصتنا ىلع بترتي امو هب نيمزتلملا هلهأ راصتنا
 هلهأ اههجاوي يتلا لاوهألاو تابوعصلا نم هاري ام هنع:هدعبيو

 . هليبس يف داهجلاب نومزتلملا هنع نوعفادملا

 هسفن نكستو .ءاخرلاو نمألا لاح يف هيف لوخدلا ىلع مدقيف

 هرظتني املو مهسفنا ىلع مهراشياو نينمؤملا ةبحم نم ىري امل نيدلا اذهل
 .نيدلا اذه ىلع نيمئاقلا ةنميه لاج يف يداملا لبقتسملا نم

 سفنألاب داهجلا مهنم بلطتت ةيلبب اولتباو ةلزان نينمؤملاب تلح اذإف
 نم يتلا هبلاطم هل ققحي ال حبصأ يذلا نيدلا اذه نع دترا لاومألاو

 اجرو مهالاوو لالضلاو رفكلا لهأ ركسعمب قحتلا مث هقنتعا اهلجأ

 .نينمؤملا نم هلمؤي ناك ام قيقحت مهنم

 )١( يربطلا ريسفت 177/1١1 .

 ) )5مقر رظنا 6" :
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 ةنينأامطلاو مالسإلاب همازتلا نم اهلمؤي ناك يتلا # ايندلا رسخ

 . كلذ ىلع ةبترتملا ةداعسلاو

 ًارض هل كلمي ال هلثم قولخم ىلإ أجتلاو هللاب رفك ثيح 4 ةرخآلاو ©
 .ًاعفن الو

 نم درجتم لمأتم لكل حضاولا نيبلا * نيبملا نارسخلا وه كلذ ©

 نكمي ناسنإلا هرسخي رمأ لك نأل ىربكلا ةراسخلا اهنإو .سفنلا ىوه

 ايندلا ةراسخ يهف ميوقلا هللا نيد نع لالضلاب ةراسخلا امأ هضيوعت

 .اهضيوعت نكمي ال يتلا ةرخآلاو

 5١كه



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام 2

 ىلإ ببسب ددميلف ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصني نل نأ نظي ناك نم

 /1١١(. جحلا) # ظيغي ام هديك نبهذي له رظنيلف عطقيل مث ءامسلا

 اع ش

 (؟١9 , 0(2)تثيبلا فقس ىلإ لبحب * ببسي 0 :.يراخبلا مامإلا لاق

 يبأ قيرط نم ديمح نب دبع هلصو :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 رصني نل نأ نظي ناك نم» ظفلب سابع نبا نع يميمتلا نع قاحسإ

 هتيب ءمس ىلإ لبحب *« ببسب ددميلف »# ةرخألاو ايندلا يف ادمحم هللا
 .'1هب قنتخيل

 هيلع هلا لصادمحم هللا رصني نين نا نظي ناك نم يأ : لاق سابع نبا

 . ملسو

 . جحلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )1(

 . 14١/78 يرابلا حتف (؟)
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 هقفاوو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : هللا دبع وبأ لاق

 . '07يبهذلا مامإلا .

 «يميتلا نع قاحسا يبأ نع» هصيخلتو كردتسملا يف ءاج دقو

 يوار . يميمتلا دبرأ وأ ةدبرأ وهو (يميمتلا نع» هباوص أطخ وهو

 وبأ هنع درفت :لاقو بيذهتلا يف رجح نبا هركذ سابع نبا نع ريسفتلا
 .©2دحاو ريغ ركذ |يف هدحو يعيبسلا قاحسإ

 ريرج نبا ةياور يف باوصلا ىلع دانسإلا اذه ءاج دقو
 . "7يربطلا

 : ىنعملا نايب

 لخدي نم سانلا نم نأ ةيآلا هذه لبق هناحبس هللا ركذ نأ دعب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهعقوتل ةريحو كش نع نيدلا اذه يف

 نأو وبخيس ناميإلا رون نأو هعابتأ ةلقو مهترثكل هئادعا ىلع رصتني نل

 ناك نم  ىلاعتو هناحبس لاق .قحلا ةلود ىلع ولعتس لطابلا ةلود
 مث ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصني نل نأ نظي

 نل نأ نظي ناك نم ىنعي 4 ظيغي ام هديك نبهذي له رظنيلف عطقيلا
 ضرألا يف نكمتلاب # ايندلا يف © ملسو هيلعهللا لصهيبن هللا رصني

 دعوأ امو باوشلا نم ناميإلا لهأ هب دعو ام ققحتب « ةرخآلا ينو

 عنمل ليحلاو لئاسولا نم هعسو يف امب تأيلف باقعلا نم رفكلا لهأ هب

 ! !ملسو هيلع هللا ىلص هيبن نع ىلاعت هللا رصن

 .ريسفتلا باتك «"587/5 كردتسملا )١(

 ١//191. بيذهتلا بيذهت مف

 /1١57/11. يربطلا ريسفت (”
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 هب قنتخيلو لبحب ددميلف - نكمتي نلو - كلذ نم نكمتي مل اذاو |

 ! ؟هدقحو هظيغ كلذ نبهذي له رظنيلف

 ! ؟رظنلا نم هتوم دعب نكمتيس له نكلو
 وه امناو ,ةقيقحلا ىلع رمألا سيلو «كلذ نم نكمتي نل هنأ ال

 اولمأ امم مهسييأتو مهعيرقتل ىرايحلا نيككشتملا ءالؤه هللا هبرض لثم

 : كلذ نم دارملاف «ضرألا نم هلظ راسحناو مالسإلا مجن لوفأ نم هب

 هديؤمو هرصان هللا نا اوملعاف هلوسر رصني نل هللا نأ نونظت متنك اذإ

 . ًادمكو ًاظيغ اوتومف

-5845- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 لك نم نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأو »
 ىلع تامولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل .قيمع جف

 #« ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف ماعنألا ةميبب نم مهقزر ام
 (18- ”ا// جحلا)

 نإ اننا ديل ٠

 يف هللا مسا اوركذيو ا :سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق 262540

 .©7قيرشتلا مايأ تادودعملا مايألاو رشعلا مايأ + تامولعم مايأ

 قيرط نم ديمح نب دبع هلصو دقو :رجح نبا ظفاحلا لاق
 مايألاو قيرشتلا مايأ تادودعملا مايألا» هيفو هنع رانيد نيورمع

 نع رشب يبأ قيرط نع هيودرم نبا ىورو :لاق «رشعلا مايأ تامولعملا

 موي لبق يتلا تامولعملا مايألا» :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس'
 هدانسإ (قيرشتلا مايأ تادودعملاو .ةفرع مويو ةيورتلا مويو ةيورتلا

 . "7 حيحصا

 . 108/7 يرابلا حتف (؟)

546 - 



 : ىنعملا نايب

 لك ىلعو # مهلجرأ ىلع نوشمي ينعي « الاجر كوتأي » هلوق

 لزهو همسج رمضف رفسلا لوط هبعتأ دق ريعب لك يأ « رماض

 .ديعب قيرط لك نم *# قيمع جف لك نم نيتأي

 نبا لاق لاق جيرج نبا قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك كلذو

 :لاق « رماض لك ىلعو ا ءةاشم :لاق * الاجر كوتأي ظ سابع
 .ديعب :لاق * قيمع جف لك نم # .لبإلا

 نبا نع يفوعلاو ةداتق قيرط نم يربيطلا هجرخأ كلذكو

 )١( ماع
 سام .٠

 عضفانمو ةراجتلاك ايندلا عفانم ينعي # مهل عفانم اودهشيل # هلوق

 اك «ةمركملا ةكم يف هرجأ فعاضتي يذلا حلاصلا لمعلاب ةرخآلا

 ىلاعت هلوق يف دهاجم نع حيجن يبأ نبا قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 ايندلا رمأ نم هللا ىضري امو ةراجتلا : لاق * مهل عفانم اودهشيل ©

 ةرخآلاو

 نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيو # هلوقو

 بهذ ام ىلع ةجحلا يذ رشع مايأ يه تامولعملا مايألا 4 ماعنألا ةميهب

 سيلف اذه ىلعو .رحنلا موي اهتياهنو ثيدحلا اذه يف سابع نبا هيلإ
 جحلا يف رحنلا تقو نأل ةحيبذلا ىلع ةيمستلا ةيآلا يف هللا ركذب دارملا

 مهقزر ام ىلع هركشو هدمح هللا ركذب دارملا نوكيو ءديعلا موي نم أدبي

 . ماعنألا ةميهم نم

 )١( يربطلا ريسفت ١51/1١17.

 ) )0يريطلا ريسفت /1١1/ا١5.

 ب كفك بد



 مايأ تامولعملا مايألاب دارملا نأ سابع نبا نع ىور دقو

 . ")يفوعلا قيرط نم هنع ريرج نبا كلذ جرخأ «قيرشتلا
 . ")مدقت مك فيعض دانسإ اذهو

 ىدهللا حئابذ ىلع ةيمستلا هللا مسا ركذب دارملا نوكيف اذه ىلعو

 لوألا ثيدحلا دانسإ نكلو .ابنم نوكي رحنلا مويو قيرشتلا مايأ يف

 .اذه نم حصأ

 .جحلا ين اهومتيدهأ يتلا ماعنألا ةميهب نم ىنعي # اهنم اولكف ©

 نأ لجرلل بحتسيف روهمجلا دنع بوجولل سيلو بدنلل انه رمألاو

 . ”9هتيحضأو هيده نم لكأي

 وهو سؤبلا هباصا يذلا سئابلا # ريقفلا سئابلا اومعطأو ©

 . ةجاحلاو رقفلا ةدش نم كلذو ,(0ةدشلا

 )١( يربطلا ريسفت /١18/1١1.

 .”6 مقر ثيدحلا رظنا (9)

 . 45/١7 يبطرقلا ريسفت (*)

 . (سأب ةدام) برعلا ناسل (4)

 دكفشالا



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 « ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ مهغأب نولتاقي نيذلل نذأ ©

 . ("4/ جحلا)

 6 ع

 (؟١4) نع شمعألا نع نايفس انثدح قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 جرخ امل :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم

 مهناب نولتاقي نيذلل نذأ »8 تلزنف ,نكلهيل .نوعجار هيلإ اناو

 .لاتق نوكيس هنا فرعف :لاق # ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ

 . ؟'0لاتقلا يف تلزن ةيآ لوأ يه : سابع نبا لاق

 ْ : دانس إلا نايب

 سادرم نب فسوي نباوه دمحأ مامإلا خيش قاحسإ ١-

 ةقبطلا نم دباع ةقثوهو «قرزألاب فورعملا ء«يطساولا يموزخملا

 .؟١13/1١5 دمحأ دنسم 0
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 جرخأ ةنس نوعبسو ناّث هلو نيتئامو نيعستو سمح ةنس تام .ةعساتلا

 .20ةعامجلا هل

 .2©”هتمجرت تمدقت مامإ ةقث وهو ىروثلا وه نايفسو - ١

 .(9هتمحرت تمدقت ةقثوهو نارهم نب نايلس وه شمعألاو -“

 .( 9 هتحرت تمدقت ةقث نيطبلا ملسمو - 5

 . 2 هتمحرت تمدقت ةقث ريبج نب ديعسو 60

 .احيحص دانسإلا اذه نوكي هيلعو تاقث مهلك ةاورلا ءالؤهف

 قرزألا قاحسإ قيرط نم يئاسنلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 .9(2هلثم ركذو دانسإلا اذبم

 وبأ انثدح لاق راشب نب دمحم قيرط نم يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 .©9هوحن ركذو دانسإلا اذهم . . .نايفس انثدح ىريبزلا دمحأ

 هوحن ركذو قرزألا فسوي نب قاحسإ قيرط نم مكاحلا هجرخأو

 هقفاوو «هاجرخ منو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذهو» لاقو

 . *0ىبهذلا

 )١( بيرقتلا ١/ 55مقر  ,.45٠فشاكلا ١/١١5.

 .(509/) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .(05) مقر ثيدحلا رظنا (99

 )١86(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (0)

 . 7/7 داهجلا بوجو باب ءداهجلا باتك ,يئاسنلا ننس (5)

 711/١. مقر ,ثيدح جحلا ةروس «ريسفتلا باتك ,يذمرتلا نئس (90

 "ا جحا ةروس .ريسفتلا باتكو 2557/57 داهجلا باتك ,كردتسملا (8)

-5495- 



 نب قاحسإ قيرط نم مكاحلا هخيش نع هننس يف يقهيبلا هجرخأو
 .20هوحن ركذو دمحأ مامإلا دنب قرزألا فسوي

 : ىنعملا نايب

 لج هللا نذأ يأ « اوملظ مهغأب نولتاقي نيذلل نذأ # ىلاعت هلوق

 نم اوملظ مهنأ ببسب نوكرشملا مهلتاقي نيذلا نينمؤملل لاتقلاب العو
 نيكرشملا هئادعا ىلع « مهرصن ىلع هللا نإو ظ نيكرشملا لبق

 . العو الج ءيش هزجعي ال * ريدقل

 .لاتقلاب نذألا أدتيم باب ريسلا باتك ٠١/9 - ١١ :يقهيبلا ننس )١(
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 ("90/(نونمؤملا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 رارق يف ةفطن هانلعج < مث نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو

 اماظع ةغضملا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ مث نيكم

 « نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف رخآ اقلخ هانأشنأ مث احل ماظعلا انوسكف

 (.5١-7١/نونمؤملا)

2 

 نع شمعألا نع يروشلا نع قازرلادبع جرخأ 45 ١

 لزعلا نع سابع نبا انلأس :لاق دهاجم نع ةرسيم نب كلملادبع

 التف هيلإ انعجرف اننيب نحن انلأسف :اولاق ءاولأست نأ مكلجؤأ :لاقف

 هانأشنا مث 8 ىتح « نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو # انيلع

 اذه ىلعرمت ىتح ةدوءوملا نم نوكت فيك :لاقف « رخآ اقلخ

 . 20قلخلا .

 . 9'2هلثم ركذو دانسإلا اذهب يروثلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 )١( مقر 23150 /1/ لزعلا باب «قازرلادبع فنصم ٠/1١1691.

 .لرعلا باب «حاكتلا باتك تضل يقهيبلا نئس (؟)

8156١ 



 - لزعلا ىنعي - ىرغصلا ةدوءوملا اهنأ نوري اسان نإ : سابع نبال لاق

 مث ةغضم نوكت مث ةقلع نوكت مث ةفطن نوكت هللا ناحبس :لاقف

 مث هعباصا عمجف هديب لاقف ءامجل ماظعلا ىبسكت مث اماظع نوكت

 مث ؟ةدوؤم نوكي فيك .هلك اذه لبق لزعلا :لاقو ءاسلا يفاهدم

 .©9)هلك اذه لبق لزعلا نوكيف .حورلا هيف خفتي

 (144) ينربخأ لاق ريرج نبا انربخأ :لاق قازرلادبع اضيأ هجرخأو 6

 لجر هلأس سابع نبا نأ ءاطع نم سلاج وهو ديزي يبأ نب هللا ديبع
 ١ ركذو . .سأب هب سيل :لاقف ءاسنلا لزع نع هدنع سلاج وهو

 , 0""2هلثم

 :ديناسإلا هذه نايب

 :لوألا دانسالا

 . 9هتمجرت تمدقت هيقف ظفاح ةقث يروثلا ١

 !إ . ؟*0هتمجرت تمدقت ظفاح ةقث شمعألا ؟

 0 .دارزلا ينوكلا ىرماعلا ديز وبأ ىلاللا ةرسيم نب كلملادبع - “

 1 . ؟””ةعامجلا هل جرخأ ةعبارلا ةقبطلا نم ةقث

 . '”هتمجرت تمدقت دقو ريسفتلا يف مامإ ةقث دهاجمو -

 .لزعلا باب ء1701/1 مقر ,2150/1/ قازرلا دبع فنصم 1١(

 . ءامإلا نع لزعلا باب ,.15007 مقر .151/1 قازرلا دبع فنصم 0

 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .(05) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .7157 / ةصالخلا 5١6/٠, فشاكلا 2١01 مقر 055/١ بيرقتلا (5)

 | )١( مقر ثيدحلا رظنا )14(. :

 -ك6195-



 نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك ثيدحلا ةاور نأ انل نيبت اذهبو
 . احيحص هدانسإ نوكيف 2)ضعب

 : نيريخألا نيدانسإلا نايب

 سلدي وهو <2هتمجرت تمدقت لضاف هيقف ةقث جيرج نبا ١-

 . هيقل دقو ءاطع نع يوري انه هنكلو

 . "0 هتمحرت تمدقت دقو

 ةياورلا يف جيرج نبا هنع ىور يذلا ديزي يبأ نب هللا ديبعو - ٠“

 نم ثيدحلا ريشك ةقثوهو .يكملا ةبيش نب ظراق لآ ىلوم وه ةيناثلا

 .«؟©9ةعبارلا ةقبطلا

 .20 جيرج نبا هنم عمسو سابع نبا نم عمس دقو

 نيقيرطلا نيذه نم دانسإلا حيحص ثيدحلاف اذه ىلع ءانبو

 . هيلك

 ةمحرت) لاكلا بيذبهت ,4885 مقر 1755/5 2719 مقر 785/4 بيذهتلا بيذهت )١(

 . (شمعألا نايلس

 .(59) مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 .(15) مقر ثيدحلا رظنا (6)

 . 7501 /ةصالخلا 2.1657 ىقر ٠٠/١ بيرقتلا (:)

 ١١9. مقر 557/17 بيذهتلا بيذهت (0)

 كه"



 : ىنعملا نايب

 نع لزعلا زاوج ىري سابع نبا نأ ثيدحلا اذه نم انل نيبت

 نأب ىرغصلا ةدوءوملا وه لزعلا نأ ىأر نم ىلع باجأ دقو «ةأرملا

 مث ةفطنلا نوكتت نأ دعب كلذو حورلا خفن دعب الإ نوكي ال دأولا

 اى امحل ماظعلا ىسكت مث اماظع نوكت مث ةغضم نوكت مث ةقلع نوكت

 .تايآلا هذه يف ءاج

 مامإلا هجرخأ ام اهنم ةعوفرم ثيداحأ يف لزعلا ركذ ءاج دقو

 دهع ىلع لزعن انك : لاق هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم يراخبلا

 انك » هنع ملسمو يراخبلل ةياور يفو ءملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 هللا ىلص هللا ل وسر دهع ىلع لزعن انك » ملسللو « لزني نآرقلاو لزعن

 نم اهو « انهني ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن كلذ غلبف ملسو هيلع

 لوسر انلأسف لزعن انكف ايبس انبصأ » : لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 نم ام  ًاثالث اهلاق  ؟ نولعفت مكنأ وأ : لاقف ملسو هيلع هللا ى هللا

 . 20( ةنئاك يه الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك ةمسن

 ملسو هيلعهللا لص يبنلا ةهاركب رعشي ريخألا ثيدحلا اذهو

 )١( لزعلا باب  حاكنلا باتك .يراخبلا حيحص 7١5/9.

 ص لزعلا باب  حاكتلا باتك ءملسم حيحص ١65١ .

 -كهمه8



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 .(77/نونمؤمل) # نودعوت امل تاهيه تاهيه 0

6# 

 *« تاهيه تاهيه طظ : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق (؟5ه)

 .(0) ديعب ديعب

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .29 سابع

 هللا هاكح امموه # نودعوت امل تاهيه تاهيه ا ىلاعت هلوقو

 مكنأ مكدعيأ إ ىلاعت هلوق ةيآلا هذه لبقو «نيرفاكلا مالك نم ىلاعت

 يه نإ ط هلوق اهدعبو « نوجرحم مكنأ ًاماظعو ًابارت متنكو متم اذإ
 يذلا ءيشلاف # نيثوعبمب نحن امو ايحنو توف ايندلا انتايح الإ

 ١ .اهتوم دعب ماسجألا ثعب وه نوكرشملا هدعبتسا

 .نونمؤملا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )غ1(

 7١/1١8. يربطلا ريسفت (؟
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 ىدعتي ال لعف مسا تاهيه : ةملكلا هذه نايب يف نايح وبا لاقو
 امل تاهيه .تاهيه : بيكرتلا ءاج انهو ًارمضم وأ ًارهاظ لعافلا عفري
 يأوه هريدقت راضإ دقتعي نأ بجوف لعافلا رهظي مل .نودعوت

 . 27نودعوت امل ىنعأ يأ نايبلل ماللا تءاجو . مكجارخإ

 )١( نايح يبأ ريسفت 400/5 .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 #« نويكانل طارصلا نع ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا ناو 0

 .(71/نونمؤملا)

 د د د

 « نوبكانل 8# : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 07845(2002)
 .©20نولداعل

 نمو سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .20'نولداع قحلا نع : لاق سابع نبا نع ةحلط يب أ نب يلع قيرط

 ابكت بكتي قيرطلا نعو ءيشلا نع بكت : روظنم نبا لاق

 ,©20لدع : بكنَتو بكنو ًابكذ بكذو ًابوكذو

 .نونمؤملا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
 . 14/١8 يريطلا ريسفت (5)

 .(بكت ةدامإ) برعلا ناسل ةفز

 كهل



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؛

نونمؤملا) * نوحلاك اهيف مهو رانلا مههوجو حفلت 0
 ١١(.. 5 /

 كانا

 (5479 # نوحلاك » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 ا (27١نوسباع

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 20 ,9©2سابع

 ىتح نانسألا نع ناتفشلا صلقتت نأ حولكلاو : ريرج نبا لاقو

 صوحألا يبأ قيرط نم هجرخأ امب كلذ ىلع دهشتساو .نانسألا ودبت

 رتولأ لاقف ةيآلا هذه أرق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 . ”9هنانسأ تدبو هاتفش تصلق دقو رانلاب طيشملا سأرلا ىلإ

 .نونمؤملا ةزوس ,ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )ع(

 07/1١8. ١ يربطلا ريسفت (؟)

 | 57/١4. يربطلا ريسفت هيف

 -_5خ6ه8



 «”:(رونفلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 مكلعل تانيب تايآاهيف انلزنأو اهانضرفو اهانلزنأ ةروس 9

 آن ايي انف

 *« اهانضرفو اهانلزنأ »8 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2544(26)
 . (0)0اهانيب

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .©”اهانيب : لوقي < اهانضرفو »ط هلوق

 باجيإلا ليبس ىلع ماكحألا نم اهيف ام انيب يأ « اهانيب » هلوقو

 . مازلإلاو

 .رونلاةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 55/1١8. .يربطلا ريسفت (؟)

568 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 ةداهشف مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي مو مهجاوزأ نومري نيذلاو »©

 هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو نيقداصلا نمل هنا هللاب تاداهش عب رأ مهدحأ

 تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع أرديو .نيبذاكلا نم ناك نإ

 نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو .نيبذاكلا نمل هنإ هللاب

 (4- ”/رونلا) # نيقداصلا

2 

 يدع يبأ نبا انثدح راشب نب دمحم ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 ةيمأ نب لاله نأ » سابع نبا نع ةمركع انثدح ناسح نب ماشه نع

 لاقف ,2”ءاحس نب كيرشب ملسو هيلع هللا لص يبنلا دنع هتأرما فذق

 هللا لوسراي : لاقف ,كرهظ يف دَحوأ ةنيبلا : ملسو هيلعهللا لص يبنلا
 ىلص يبنلا لعجف «ةنيبلا سمتلي قلطني الجر هتأرما ىلع اندحأ ىأر اذإ

 يذلاو : لاله لاقف ,كرهظ يف َّذدَح الإو ةنيبلا : لوقي ملسو هيلع هللا

 نب دجلا نب ثيغم نب ةدبع هيبأ مساو ةمأ يهو ءاح ا نوكسو نيسلا حتفب ءاحس )١(
 7/1 ةباصإلا يف رجح نبا هركذ راصنألا فيلح ىولبلا نالجعلا

 -ككأع
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 لزنف .دحلا نم يرهظ ءىربي ام هللا نلزنيلف .قداصل نإ قحلاب كثعب

 نإ » غلب ىتح أرقف © مهجاوزأ نومري نيذلاو © هيلع لزنأو ليربج
 لسرأف ملسو هيلع هللا لصيبنلا فرصناف .4 نيقداصلا نم ناك

 هللا نإ : لوقي ملسو هيلع هللا لص يبنلاو دهشف لاله ءاجف ءاهيلإ

 ناك املف تدهشف تماق مث ؟ بئات امىكنم لهف بذاك ادحأ نأ ملعي

 تأكلتف : سابع نبا لاق .,ةبجوم اهنإ : اولاقو اهوفقو ةسماخلا دنع

 تءاج نإف اهورصبا : ملسو هيلع هللا لصيبنلا لاقف .تضمف مويلا

 نب كيرشل وهف نيقاسلا ٍجْلَدَح نيتيلالا غباس نينيعلا لحكأ هب
 ام الول : ملسو هيلع هللا لص يىبنلا لاقف كلذكهب تءاجف «ءاحس

 لا نأش اهو يل ناكل هللا باتك نم ىضم

 .227يقهيبلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو

 -: ىنعملا نايب

 نب لاله فذق ببسب تلزن تايآلا هذه نأ نايب ثيدحلا اذه يف

 قدصلل المتحم هتجوز جوزلا فذق ناك الو ءانزلاب هتجوز ةيمأ

 ًاهيوشتو هل ًابيذكت ربتعي امهدحأ ىلع دحلا عاقيإ ناكو ءبذكلاو

 نيب نعالتلا اهيف عرش يتلا تايآلا هذه لجو زع هللا لزنأ هتعمسل

 تاداهشلا باتك الا مقر رونلا ةروس ريسفتلا باتك عا ال مقر يراخبلا حيحص )غ1(

 أدبي باب قالطلا باتك 070 مقرو .ةنيبلا سمتلي نأ هلف فذقو ىعدا اذإ باب

 .نعالتلاب لجرلا
 باتك .77/9 يذمرتلا نئس .ناعللا باب قالطلا باتك ,.7704 مقر دواد يبأ ننس )١(

 .رونلا ةروس ءريسفتلا

 بابو هتأرما فذقي جوزلا باب .ناعللا باتك "90 79 5 - 47/7 ىربكلا ننسلا

 .جاوزألا نم نعالي نم

 -1١كخك-



 نأ نيملسملا ضارعأل ةيامح تايآلا هذه يف هللا هركذ ام ىلع نيجوزلا

 . قح ريغب كهتنت
 يف تلزن تايآلا هذه نأ يراخبلا مامإلا تاياور ىدحإ يف ءاجو

 لوسر اي لاقف رميوع ءاجف » ةياورلا هذه يف ءاج دقو .ينالجعلا :رميوع
 لاققف ؟ عنصي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو لجر هللا

 يفو كيف نآرقلا هللالزنأدق : ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر

 .ثيدحلا ( كتبحاص

 نأش يف تلزن اهنأ حجر نم مهنمف كلذ يف ةمئألا فلتخا دقو

 نأب |منيب عمج نم مهنمو لاله نأش يف تلزن اهنأ حجر نم مهنمو رميوع
 |منأش يف تلزنف ًاضيأ رهوع ءيجم فداصو لاله كلذ هل عقو نم لوأ

 .دحاو تقو يف أعم

 ىلإ روكذملا عمجلا ب بسنو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا كلذ ركذ
 الف لاله ببسب قبس لوزنلا نأ لمتحو : : لاق مث « يوونلاو بيطخلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا هملعأ .لالهل عقو امب ملع نكي ملو رميوع ءاج

 رميوع ةصق يفو « ليربج لزنف » لاله ةصق يف لاق اذهلو مكحلاب ملسو

 ناك نميفو يأ « كيف هللا لزنأ دق » هلوق لوؤيف « كيف هللا لزنأ دق »

 يف ةيآلا تلزن : لاق 22لماشلا يف غابصلا نبا باجأ اذهيو .كلئم
 يف لزن ام هانعمف كتبحاص يفو كيف لزن دق » رميوعل هلوق امأو لاله

 ناعل لوأ » : لاق ىلعي يبأ دنع سنأ ثيدح يف نأ هديؤيو لاله ةصق

 يعفاش هيقف .غابصلا نب دبحاولا دبع نب دمحم نب.ديسلا دبع رصن وبأ وه غابصلا نبا (1)
 لوصأ يف « ةدعلا )و (« ملاغلا ةركذت» و هقفلا يف « لماشلا » باتك فلأ دادغب لهأ نم

 . 177/5 يلكرزلل مالعألا رظنأ  هقفلا
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 «هتأرماب ةيمأ نب لاله هفذق ءامحس نب كيرش نأ مالسإلا يف
 .7(2ثيدحلا '

 . 6 يرابلا حتف )1(

55# 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 الو نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو »

 # نببويج ىلع نهرمخب نبرضيلو اهنم رهظ ام الإ نهتئيز نيدبي
 .(1"١7/رونلا)

 نأ حانج نهيلع سيلف ًاحاكن نوجري ال يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو »

 عيمس هللاو نفل ريخ نففعتسي نأو ةنيزب تاجربتم ريغ نيبايث نعضي

 5١(. /رونلا) # مهيلع
 د 3

 )١9٠١( نب يلع انثدح يزورملا دمحم نب دمحأ انثدح : دواد وبأ لاق

 سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع دقاو نب نيسحلا

 نم ىنثتساو خسنف «ةيآلا 4 نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو »

 .2')ةيآلا # احاكن نوجري ال يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو 8# كلذ

 -: دائسإلا نايب

 نب نيسحلا نب يلع هيف هنأ نيبتو دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت

 نضضغي تانمؤملل لق  ىلاعت هلوق باب .ءسابللا باتك 511١« مقر دواد يبأ ننس )١(

 . 4 نهراصبأ نم

 -كك#8 د



.)561١( 

 رثألا اذه يف مهو هنم رهظي مل نكلو 20) مه قودص وهو يزورملا دقاو

 . انسح اذه ىلع هدانسإ نوكيف

 . ”هلثم ركذو دانسإلا اذهم دواد يبأ قيرط نم ىقهيبلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 .« صيصختلا انه خسنلاب دارملا « كلذ نم ىنثتساو خسنف» هلوق

 دعاوقلا مكح ىنثتسا هناحبس هللا نأ يأ « كلذ نم ىنثتساو » هلوقل

 . ءاسنلا مومع نم ءاسنلا نم

 ىلع نهرمخب نبرضيلو # ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا يف هنم ىنثتسملاو

 الف اهرحن ىلإ اهسأر رعش ةأرملا هب رتست يذلا راخلا ينعي * نبهبويج
 ضرعتي الف ربكلا نم ندعق يتاللا نهو ءاسنلا نم دعاوقلا ىلع حانج

 نيبايث نعضي نأ «جاوزلا يف ةبغر نط سيلو «نبم ةنتفلل نهآر نم
 عضو نم دصقت مل اذإ . مراحملا ريغ نم رتستلل ةداع سبلت ىنلا ةرهاظلا

 . لاجرلل اهتنيز راهظإ ةرهاظلا اهمايث

 نهبيبالجو نهرمح نسبليف بايثلا عضو نع ىنعي « نففعتسي نأو
 .اهعضو نم # نمل ريخ

 رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو # ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هلوقو

 لاق اذهبو .بايثلا نم رهظي ام اهنم رهظ امب دارملا نإ ليق # اهغم
 انثدح : لاق هنع ريرج نبا هجرخأ .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع

 قاحسإ يبأ نع ةبعش انثدح لاق رفعج نب دمحم انثدح لاق ىنثملا نبا

 . ١١ مقر رظنا (1)

 . ءاسنلا نم دعاوقلا يف ءاجام باب .حاكتلا باتك ال ىربكلا نئنسلا )7

 -كك8ه



 رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو ط لاق هللا دبع نع صوحألا يبأ نع
 . 2')بايثلا : لاق * اهنم

 . 22) حيحص هدانسإو

 يبأ نع قاحسإ يبأ نع ىرخأ قرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو
 - ."0دوعسم نبا نع صوحألا

 دقو .متاخلاو باضخلاو لحكلا ةنيزلا نم رهظي امب دارملا نإ ليقو

 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك سابع نبا نع كلذ ىور
 رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط
 فكلا باضخو نيعلا لحكو هجولا : ةرهاظلا ةنيزلاو : لاق *# ابنم

 .«””اهيلع سانلا نم لخد نمل اهتيب يف رهظت هذهف :متاخلاو

 .20 مدقت امك نسح هدانسإو

 )١( يربطلا ريسفت 1١8//ا١١.

 دانسإلا اذه نايب (؟) :

 ١ - مدقت امك ةقث وهو يزنعلا ىنثملا نب دمحم وه ىنثملا نبا: .

 ةلفغ هيف نأ الإ باتكلا حيحص ةقث وهو ردنغب فورعملا يندملا وهارفعج نب دمحم - ؟

 بيرقتلا) 57/١٠١١ مقر ١٠١١8(.

  -7ل مقر 40 ص رظنا هتمجرت تمدقت تبث ةقثوهو .جاجحلا نباوه ةبعش .

  - 5هتمجرت تمدقت ةقث وهو يعيبسلا .هللا دبع نب ورمع وه يعيبسلا قاحسإ وبأ
 ةثلاثلا ةقبطلا نم «ةقث وهو يمشمجلا ةلضن نب كلام نب فوعوه صوحألا وبأو

 ٠ مقر /* بيرقتلا) 745(.

 مقر 69 بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو
  5مقر 7“ 8/5 49 مقر15/4  159/8 258١لصتم هدانسإف (؟١ ه مقر

 .تاقث هلاجرو

 ىربطلا ريسفت ةفإ 18/ا١١.

 ) )5ىربطلا ريسفت ١١8/1١.

 , (02؟ مقر ثيدحلا رظنا .

 ب ككك



 ايس

 مهيف متملع نإ مهوبتاكف مكتاميأ تكلم ام باتكلا نوغتبي نيذلاو ف

 .(7 /رونلا) # مكاتا يذلا هللا لام نم مهوتآو اريخ

 يف ركذ ام دعب : لاق جيرج نبا نع يناعنصلا قازرلا دبع جرخأ

 سابع نبا نع ينغلبو - ةيآلا يف ريخلل رانيد نب ورمعو ءاطع ريسفت

 , 220 لاملا : ريخلا # اريخ مهيف متملع نإ و : لاق

 : دائسإلا نايب

 نبا نع يوارلا ركذي مل هنكلو ,9"2هتمجرت تمدقت ةقث جيرج نبا

 . هعاطقنال

 . م : : .
 هدانسإو '”سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 .9©©2مدقت |ك 3 ٠

 )١( مقر ثيدح 7238/8) لوألا بابلا ,بتاكملا باتك «قازرلا دبع فنصم 16817١(.

 ١78/١8. يربطلا ريسفت (5)

 .(70) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 -ككالا



 ىلع ةردقلا ةيآلا ين ريخلاب دارملا نأ سابع نبا نع ىورو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا كلذ جرخأ بسكلاو فارتحالا

 : لوقي * اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف ا هلوق يف سابع نبا نع ٠

 .2©"”نيملسملا ىلع مهتنوؤم اوقلت الو ةليح مهل متملع نإ

 .(7"2مدقت (ىك نسح هدانسإو

 ىلإ فاضأو ريرج نبا هراتخخا دقو ةيآلا ىنعل بسانملا وه اذهو

 : لاق مث ,ةجهللا قدصو هب مزتلا امب ءافولا لاملا باستكا ىلع ةردقلا

 اذإ اهيلإ ةجاحلا دبعلا ىلومب يتلا بابسألا ىه يناعملا هذه نأ كلذو

 ال هنإف ريخلا نم ناك نإو لاملا امأف «دبعلا يف نوكي امم ,هدبع بتاك
 انيلع بجوأ امنا هللاو ,هيف ال هّلْوُأ هدنع نوكي امنإو دبعلا يف نوكي

 لقن مل كلذلف هّلوأ هدنع انملع اذإ ال ًاريخ هيف انملع اذإ دبعلا ةبتاكم

 .©لاملا هب ينعم عضوملا اذه يف ريخلا نإ

 دبعلا نأل اندنع حصي ال لاملا هنإ لاق نم لوقو : يواحطلا لاقو

 نيدلا مهيف متملع نإ اندنع ىنعملاو ءلام هل نوكي فيكف هالومل لام

 امب مكل ءافولاب نودبعتم مهنأ ىلع مكنولماعي مهنأ متملعو قدصلاو
 «*”ههوبتاكف ةلماعملا يف قدصلاو ةباتكلا نم مهيلع

 .171/18 يربطلا ريسفت (1)
 :(؟) مقر رظنا ةفز

 . ١759/78 يربطلا ريسفت (9)

 7405/١7. يبطرقلا ريسفت (5)

 ككل د
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ه

 اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهيأ اي
 مكبايث نوعضت نيحو رجفلا ةالص لبق نم تارم ثالث مكنم ملحلا
 مكيلع سيل مكل تاروع ثالث ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهظلا نم

 كلذك ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط نهدعب حانج مهيلع الو
 ملحلا مكنم لافطألا غلب اذإو ,ميكح ميلع هللاو تايآلا مكل هللا نيبي .

 هللاو هتايآ مكل هللا نيبي كلذك مهلبق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف

 .(09- ه8 /رونلا) 4 ميكح ميلع

 دع دنع د

 ةملسم نب هللا دبع انثدح : يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق - ١

 ةمركع نع رمع يبأ نب ورمع نع دمحم نبا ىنعي - زيزعلا دبع انثدح
 ةيآلا هذه يف ىرت فيك سابع نبا اي : اولاق قارعلا لهأ نم ًارفن نأ

 اهيأأي 8 لجو زع هللا لوق دحا اهب لمعي الو انرمأ امب هيف انرمأ يتلا
 ملحلا اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا

 نم مكبايث نوعضت نيحو رجفلا ةالص لبق نم تارم ثالث مكنم

 الو مكيلع سيل مكل تاروع ثالث ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهظلا

 ب ك5



 ميلع # ىلإ يبنعقلا أرق # مكيلع نوفاوط نهدعب حانج مهيلع

 دلو وأ مداخلا لخد اميرف 227لاجح الو روتس مهتويبل سيل سانلا ناكو

 يف ناائتسالابا هللا 0 ىلع لجرلاو لجرلا ةميتيوأ لجرلا

 ) ( دعب

 , (00اذه دسفي ءاطعو هللا ديبع ثيدح : دواد وبأ لاق

 : دانسإلا نايب

 نب ةملسم نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ وه ةملسم نب هللا دبع ١
 ال ينيدملا نباو نيعم نبا ناك دباع ةقث ,ىثراحلا ىبنعقلا بنعق

 لوأ يف تام ةعساتلا ةقبطلا راغص نم ءاطوملا يف ًادحأ هيلع نامدقي

 دواد وبأو ملسمو يراخبلا هل ىور .ةكمب نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس

 . 27يئاسنلاو يذمرتلاو

 ىنهجلا دمحم وبأ يدرواردلا ديبع نب دمحم نب زيزعلا دبع- ؟
 لاق ءىطخيف هريغ بتك نم ثدحي ناك قودص .يندملا ءالولاب

 تام ةنماثلا ةقبطلا نم «ركنم ىرمعلا هللا ديبع نع هثيدح : يئاسنلا

 .(*) ةعاجلا هل ىور «ةئامو نيناثو عبس وأ تس ةنس

 ةدام ناسللا - رابك رارزأ هل نوكيو بايثلاب رتسي ةبقلاك تيب وهو هلجنح عمج لاجحلا )١(

 1 .- لجح

 .0197 مقر ثيدح .ثالثلا تاروعلا يف ناذئتسالا باب .بدألا باتك دواد يبأ ننس (؟)

 .787 مقر 7817/١ ظافحلا ةركذت 2578 مقر 451/١ بيرقتلا مو |

 .50158 مقر 777/57 نازيملا .1554 مقر 517/١ بيرقتلا (8)

 بكاله د



 افورعم ناك : دمحأ لاقو : ىراسلا ىده يف رجح نبا لاقو

 سانلا بتك نم ثدح اذإو حيحص وهف هباتك نم ثدح اذإو بلطلاب

 نب هللا دبع ثيداحأ بلق امبرو .ءىطخيف مهبتك نم أرقي ناكو مهو

 .رمع نب هللا ديبع نع اهيوري رمع

 دبعب |(مهيف هنرق نيثيدح يراخبلا هل ىور : رجح نبا لاق
 ةغيصب اهدروأ هنكل هدرفأ ةريسي ثيداحأو مهريغو مزاح يبأ نب زيزعلا

 .2)نوقابلا هب جتحاو تاعباتملا يف قيلعتلا

 ةقث «نامثع وبأ يندملا بلطملا ىلوم ةرسيم ورمع يبأ نب ورمع - *

 هل ىور .ةئامو نيسمخلا دعب تام .ةسماخلا ةقبطلا نم مهو امبر

 . (9ةعامجلا

 ©”هتمجرت تمدقت ةقث سابع نبا ىلوم ةمركع - ؛
 .(؟7ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإلا اذهو

 زيزعلا دبع ادعام تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبتي اذه نمو

 .انسح دانسإلا نوكيف يرمعلا هللا ديبع نع يوريال

 لاق ناميلس نب عيبرلا قيرط نم متاح يبأ نبا هجرخأ نكلو
 نع ورمع يبأ نب رمع نع لالب نب ناميلس انربخأ بهو نبا انثدح

 . سابع نبا نع ةمركع

 )١( ىراسلا ىده /١؟5.

 .797/ةصالخلا ءاله /” بيرقتلا (؟)

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا ةفز

 .7١١1؟ مقر كالال مقر 57/55١" مقر ١/5" بيذهتلا بيذجمت (4)

 ب كالا -



 . 27سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو : لاقو ريثك نبا هركذ

 اذهب ناميلس نب عيبرلا قيرط نم هننس يف يقهيبلا هجرخأو
 . (20هلثم ركذو دانسإلا

 اذهب ىوقتي هنأل ًاحيحص مدقتملا دواد يبأ دانسإ نوكي اذه ىلعف
 , دانسإلا

 لاق حرسلا نبا انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق - ١

 هثيدح اذهو ةدبع نباو نايفس نب حابصلا نبا انئدحو 22(ح) انثدح

 سابع نبا عمس ديزي يبا نب هللا ديبع نع نايفس انربخأ : الاق

 نذأتست هذه يتيراج رمآل ينإو نذالا ةيآ سانلا رثكأ اهب نمؤي مل : لوقي

 . يلع
 . (©9هب رمأي سابع نبا نع ءاطع هاور كلذكو : :دواد وبأ لاق

 : دانسالا نايب

 نب ورمع نب دمحأ رهاط وبأ هيقفلا ظفاحلا وه حرسلا نبا - ١

 حرش فنصم .يرصملا ءالولاب يومألا حرسلا نب ورمع نب هللا دبع
 «نيتئامو نيسمحو سمخ ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا نم ةقثوهو ءأطوملا

 . *0ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم مامإلا هل جرخأ

 نايفس نب حابصلا نب دمحم رجاتلا رفعج وبأ وه حابصلا نبا - ؟

 نيعبرأ ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا نم قودص وهو .ىئارُجرجلا

 )١( ريثك نبا ريسفت 7117/7.

 . لفطلاو كولمملا ناذئتسا باب حاكتلا باتك 7/1 يقهيبلا ننس (0)

 .رخآ قيرط ىلإ قيرط نم دانسإلا ليوحت ةمالع يه ءءاحلا هذه ()
 514١. مقر ثالثلا تاروعلا يف ناذئتسالا باب ,بدألا باتك «دواد يبأ ننس (4)
 .91/ مقر 57/1١ بيرقتلا ,0194 مقر 50 5/١ ظافحلا ةركذت (5)

 د كالاك د

)565١ 



 ثدح » : نيعم نبا لاق . ةجام نباو دواد وبأ هل جرخأ «نيتثئامو

 ةكجرملا بيصن مالسإلا يف مهل سيل نافنص »وهو « ركنم ثيدحب
 6 ةيردقلاو

 قودص وهو يلَمآلا ةدبع نب دمحأ رفعج وبأ وه هدبع نباو -

 .29©2دواد وبأو يراخبلا هل جرخأ ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم

 لصفو ةئثالثلا خويشلا ءالؤه نع ثيدحلا اذه دواد وبأ ىور دقو

 ةياور نأل ةدبع نباو حابصلا نبا ةياور نع حرسلا نبا هخيش ةياور

 نباو حابصلا نبا ةياور امأ ثيدحتلا ةغيصب نايفس نع حرسلا نبا

 ءادأ يف نيثدحملا ةقد ىلع ليلد اذهو ءرابخإلا ةغيصب ىهف ةدبع

 .هوعمس |اىك ثيدحلا

 .©مدقت دقو ظفاح ةقث وهو ةنييع نبا وه نايفسو - ؛

 .(*) ثيدحلا ريثك ةقث

 .2©2ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإلا اذهو

 نوكيف تاقث هقرط ىدحا يف ثيدحلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذهو

 .7117/ةصالخلا 2117 مقر ١7١/7 بيرقتلا )١(

 55/١. فشاكلا 285 مقر 5١/١ بيرقتلا (؟)

 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا 2

 .(585 مقر ثيدحلا رظنا عز

 ١٠١9. مقر هال 0٠١ مقر هو/1 ءلل* مقر 7١18/9 بيذهتلا بيذهت (6)

 كال" د



 : ىنعملا نايب

 مالسإلا بادآ نم بدأ ىلإ هناحبس هللا اندشري تايآلا هذه يف
 تاقوألا يف مهرومأ ءايلوأ ىلع لافطألاو كيلاهملا ناذئتسا وهو

 ءءاشعلا ةالص دعب نمو رهظلا دعبو رجفلا ةالص لبق نم . . ةثالثلا
 ايف امأ هلهأب لجرلا عامتجا ةنظم اهنأل ةثالثلا تاقوألا تصخ امو
 جايتحال ارظن ناذئتسالا مدع نم سأب الف ةثالثلا تاقوألا ادع

 .تقو لك يف ناذئتسالا ةقشمو ضعب ىلإ مهضعب

 يف اونذأتسي نأ مهيلع بجي هناف لافطالا نم ملحلا غلب نم امأو

 مكنم لافطألا غلب اذإو 8# تايآلا هذه يف ىلاعت هلوقل تاقوألا عيمج

 نذأتسا امك يأ * مهلبق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف ملحلا

 . مهلبق نم ملحلا اوغلب نيذلا لافطألا

 سانلا مازتلا مدع يف ببسلا سابع نبا نيب لوألا ثيدحلا ينو ٠

 عرشف روتس مهتويبل نكت مل ليزنتلا دهع يف سانلا نأ ركذف بدألا اذهب
 ريخلاب سانلا ىلع هللا َّنَم ملف ةثالثلا تاقوألا هذه يف ناذفتسالا

 مهكيلامتو مهافطا رمأل ًايعاد اوري مل ةرتسم تويب يف اونكسو
 . مهيلع ناذئتسالاب

 ل يأ « نذالا ةيآ سانلا رثكأ اهب نمؤي مل » يناثلا ثيدحلا ىف هلوقو

 يبأ ننس خسن ضعب يف ءاج دقو .هركذ مدقت يذلا ببسلل اهب اولمعي
 «سانلا ضعبل صيصخت اهيف سيل ةيآلا نأل أطخ وهو ( رمؤي.مل» دواد

 يقهيبلا ةياور يفو خسنلا ضعب يف باوصلا ىلع ظفللا اذه ءاج دقو

 . 2)دواد يبأ ننس نم ريثك نبا هلقن اميفو

 )١( ريثك نبا ريسفت . كولمملا ناذئتسا باب .حاكنلا باتك ,419/1 يقهيبلا ننس 7//811.

 كال د



 هب هللا نَمام عم يأ « يلع نذأتست هذه يتيراج رمآل ينإو » هلوقو

 تاقوألا ف ناذئتسالاب ىتيراج رمآ ينإف باوبألاو روتسلا نم انيلع

 .ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا رمأب ًامازتلا ةثالثلا

 ب كالهد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ”

 ضيرملا ىلع الو جرح ضيرملا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل
 تويب وأ مكئابآ تويب وأ مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو جرح

 وأ مكمامعأ تويب وأ مكتاوخأ تويب وأ مكناوخإ تويب وأ مكتاهمأ
 متكلم ام وأ مكتالاخ توبيب وأ مكلاوخأ تويب وأ مكتامع تويب
 اذإف ًاتاتشأ وأ ًاعيمج اولكأت نأ حانج مكيلع سيل مكقيدص وأ هحتافم
 كلذك ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت مكسفنأ ىلع اوملسف اتويب متلخد
 .(١1/رونلا» # نولقعت مكلعل تايآلا مكل هللا نيبي

 د6 د6

 يزورملا دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا لاق

 ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع دقاو نب نيسحلا نب يلع ينثدح
 مكلاومأ اولكأت ال ا ىلاعت هلوق يف |ههنع هللا يضر سابع نبا نع
 د ءاسنلا) 4 مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لضابلاب مكي

)166( 

 ش نأ مكسفنأ ىلعالو ١ لاق روثلا يف يتلا ةيآلا كلذ خسف ةيآلا هذه

 وعدي ينغلا لجرلا ناك 4 ًاتاتشأ »ف هلوق ىلإ 4 مكتويب نم اولكأت
 داكالك د



 حنجتلاو  هنم لكآ نأ حنجأل ينإ : لاق ماعطلا ىلإ هلهأ نم لجرلا

 ركذ ام اولكأي نأ كلذ يف لحأف ينم هب قحأ نيكسملا : لوقيو - جرحلا

 . 230( باتكلا لهأ ماعط لحأو هيلع هللا مسا

 . 29هلثم ركذو دانسإلا اذبم دواد يبأ قيرط نم ىقهيبلا هجرخأو

 : دانسإللا نايب

 نب نيسحلا نب يلع هيف نأ انل نيبتو هيلع مالكلا مدقت دانسإلا اذه

 لمتحع اذه ىلع دانسإلاف 20م قودصوهو يزورملا دقاو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ نكلو ,فعضلل

 . (؟9هوحن ركذو 06 سابع نبا نع

 امم سيل ثيدحلا اذه نأ هب نيبتيف مدقت مك نسح دانسإ اذهو 20

 ةياورب هداضتعاب ثيدحلا اذه نوكيف دقاو نب نيسحلا نب يلع هيف مهو

 ضعب نيتياورلا قايس يف نإ ثيح ةلمجلا يف هريغل ًاحيحص ريرج نبا
 . يتأيس اك فالتخالا

 : ىنعملا نايب

 .قح ريغب ينعي « لطابلاب مكنيب مكلاوما اولكأت ال )» ىلاعت هلوق
 عويبلا عاونأو رسيملاو ابرلاك مارحلا لاملا عاونأ عيمج كلذ يف لخديو
 . ةلطابلا

 )١( مقر ثيدح ,5 مقر باب .ةمعطألا باتك ءدواد يبأ نئس 717/01

 .ريغلا لام نم لكألا يف قيضلا خسن باب ,قادصلا باتك , 77/4/17 ىربكلا نئسلا )١(

 . ١7 مقر ثيدحلا رظنا م

 ١58/١8. يربطلا ريسفت (:4)

 د كالالاد



 اذإ نكل ينعي « مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ » هلوقو
 ءمكل لالح هنأل هولكف مكنم ضارت نع ةراجت قيرط نم لاملا ناك

 . )عطقنم اذه ىلع ءانثتسالاف

 الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ىمعألا ىلع سيل ف ىلاعت هلوقو
 رخآ ىلإ 4 مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو جرح ضيرملا ىلع
 يف اهنم نوجرحتي اوناك رومأ يف نيملسملا نع جرحلا عفرل لزن .ةيآلا

 . مالسإلا لوأ

 مهتويب اوحتف داهجلل اوجرخ اذإ اوناك نيملسملا نأ كلذو .

 ءالؤه ناكف اهنم اولكأيل تاهاعلا يوذ ءارقفلا نم نيفلختملل

 مهنع هللا عفرف ءاهنع نوبئاغ اهلهأو تويبلا هذه لوخد نم نوجرحتي

 نع يرهزلا نع لوقلا اذه ريرج نبا ىور دقو «ةيآلا هذهب جرحلا
 . ")دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأاي © ىلاعت هلوق لزن امدنعو
 نأ نم ًافوخ هريغ تيب يف لكألا نم مهضعب جرحت « لطابلاب مكنيب

 جرحا اذه عفرل ةيآلا هذه تلزنف ةيآلا هذه نومضم يف الخاد نوكي

 فيض نع ثحبي ناكف هدحو لكأي نأ نم جرحتي مهضعب ناكو

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم كلذ يف ريرج نبا جرخا دقو .هعم لكأي
 ماعطلا لجرلا لكأي نأ نوجرحتيو نوفنأي اوناك : لاق سابع نبا نع

 )١( يبطرقلا ريسفت 5/١0١ .

 يربطلا ريسفت (؟) 159/1١8.

 كال



 مكيلع سيل : لاقف مهل هللا صخرف هريغ هعم نوكي ىتح هدحو

 . )4# اتاتشأ وأ اعيمج اولكأت نأ حانج

 . 9مدقت (ك نسح هدانسإو

 تويب كلذ ين لخدي « مكتويب نم اولكأت نأ » ىلاعت هلوقو
 تويب كلذ ىلع هناحبس فطع مث كلذ دعب اوركذي مل مهنأل ءانبألا

 . ءاقدصألاو براقألا رئاس

 متحبصأ يذلا لاملا ينعي * هحتافم متكلم ام وأ إ» ىلاعت هلوقو

 اولكأت نأ مكيلع حانج الف مكتزوح يف هحيتافم تحبصأو ءالكو هيف

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ |ىك ,«فورعملاب هنم

 لجرلا وهو : لاق # هحتافم متكلم ام وأ ظ هلوق يف سابع نبا نع.
 رمتلاو ماعطلا كلذ نم لكأي نأ هل هللا صخرف هتعيضب لجرلا لكي

 . 7نبللا برشيو
 .20مدقت [ك نسح هدانسإو

 ليقو حتافمو حبتافم ىلع عمجيو حاتفملا وهو حتفم عمج حيتافملاو
 . "٠ حتفم عمج حتافمو حاتفم عمج حيتافم

 خسنلا «رونلا يف يتلا ةيآلا كلذ خسنف » دواد يبأ ةياور يف هلوقو

 خسنلا نأل ال ةخسان ال ءاسنلا ةيآل ةنيبم رونلا ةيآ نأل رهاظ ريغ انه

 )١( يربطلا ريسفت 177/1١8 .

 . ؟ مقر ثيدحلا رظنا (5)
 ١7١/١8. يربطلا ريسفت (5)

 .؟ مقر ثيدحلا رظنا ١:(

 .١5؟4١/١ يسولالا ريسفت «(حتف ةدام) بغارلا تادرفم (5)

 ب 5ا!8-



 يف ءاج دقو ؛ةمكحم يه لب اهمكح خسني مل ءاسنلا ةيآو مكحلا ةلازإ
 *« جرح ىمعألا ىلع سيل ا كلذ دعب هللا لزنأف » ريرج نبا ةياور

 ريرج نبا ةياورو «ءاسنلا ةيآل ةنيبم ةيآلا هذه نأ يف رهاظ اذهف « ةيآلا

 نبا نع ةدمتعملا يهف دانسرلا نايب يف مدقت |ى دواد يبأ ةياور نم ىوقا

 يف نأو ًاصوصخ ةاورلا ضعب ماهوأ نم خسنلاب ريبعتلا لعلو «سابع
 . مدقت [ى مهولاب مهتم وهو دقاو نب نيسحلا نب يلع دواد يبأ دانسإ
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 ('“ ناقرفلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 اوعدتال . ًاروبث كلانه اوعد نينرقم ًاقيض ًاناكم اهنم اوقلأ اذإو ©

 .(14- 7١/ناقرفلا) 4 ًاريثك ًاروبث اوعداو ًادحاو ًاروبث مويلا

 دع د

 .22اليو 4 ًاروبث ط : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 20(

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ًالوصوم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 .©"7”سابع نبا نع

 فارصنا هلصأ برعلا مالك يف روبثلاو :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 كفرص ام يأ رمألا اذه نع كريث ام :هنم لاقي ,«ءىثلا نع لجرلا

 نع مهفارصنا ىلع مدنلاب موقلا ءالؤه ءاعد عضوملا اذه يف وهو ءهنع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن : هب مهءاج امب ناميإلاو ايندلا يف هللا ةعاط

 ىلع هاترسحاو هاتمادناو لئاقلا لوقي امك .هنم ةبوقعلا اوبجوتسا ىتح

 . "9هللا بنج يف تطرف ام

 .«©ليولاو نارسخلاو كالحلا روبثلا :روظنم نبا لاقو

 .ناقرفلا ةروس ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
 181/١8. يربطلا ريسفت (0)

 188/١8. يربطلا ريسفت (5)

 . (ريث) ةدام برعلا ناسل (4)

 ك8



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 « ًاروثنم ًءايه هانلعجف لمع نم اولمعام ىلإ انمدقو ©

 : .(77/ناقرفلا)

2 2 

 (؟910) ام « ًاروشنم ًءابه » :سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . "7 حيرلا هب ىفست

 . "”سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 ًءابه وه هلوق يف ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأو

 .©7قارهملا ءاملا لاقي :لاق * اروثنم

 هوجو ىلع هارتف حيرلا هريطت يذلا بارتلا ءابهلا : ليمش نبا لاقو

 .«اقوزل قزلي مهبايثو مهدولجو سانلا

 .ناقرفلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 1/١9. يريطلا ريسفت (؟)

 .9١5/1:ينربطلا ريسفت_ (9)

 . (ابه ةدام) برعلا ناسل (5)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام ©

2 

 انلعج مث انكاس هلعجل ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ »

 .(44 /ناقرفلا) * اليلد هيلع سمشلا

 ع

 نيب ام # لظلا دم » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق ("68)

 #« اليلد هيلع ا (ئاد : * انكاس # . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط

 . '"2سمشلا عولط

 يفوعلا قيرط نمو ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .0©2 سابع نبا نع

 : ىنعملا نايب

 «سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام #* لظلا دم ظ» هلوق

 . نيتقولا نيذه نيبام لظلاب دارملا نأ ىنعي

 . ناقرفلا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1(

 18/١9. يربطلا ريسفت (؟)

 ك8"



 رفنت ةصلاخلا ةملظلا نإف تاقوألا بيطأ كلذو : يمولألا لاقو

 رهبيو وجلا نخسي سمشلا عاعشو ءرظنلا دستو عابطلا اهنع
 . 20 صبلا

 هناحبس هللا لعج يأ «سمشلا عولط 4 ًاليلد هيلع ظ» هلوق
 هتلالد نوكت نأ لمتحيو .لظلا كلذ ىلع اليلد سمشلا عولط ىلاعتو
 هتيزم ىلع ةمالع نوكت نأ لمتحيو هئاهتنا مث هصلقت ىلع ةمالع هيلع
 . تاقوألا رئاسل ةبسنلاب هتيلضفأو

 . 89 يسولألا ريسفت 6

 ب5488



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 دارأ وأ ركذي نأ دارأ نمل ةفلخ راهغلاو ليللا لعج يذلا وهو

 .(17/ناقرفلا) * اروكش

 ان انين ابنت

 . ©0ليللاب هكردأ راهغلاب هتافوأ راهنلاب هكردأ لمع ليللا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 .©9سابع'

 : ىنعملا نايب

 ىلاعت هلوقل ًاريسفت سيل سابع نبا نع ىور يذلا ىنعملا اذه
 لعجبب انيلع هللا نانتما ىلع بترتت ةدئافل نايب وه امنإو * ةفلخ

 . ةفلخ رابهنلاو ليللا

 . ناقرفلا ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 70/١9. يربطلا ريسفت )١(

 ك8



 فلخي راهلاو راهنلا فلخي ليللا لعج - يذلا وهو : .ةيآلا ىنعمو 1

 رابتلا يف وأ ليللا يف هللا دبعي نأ دارأ نمل تامالع كلذ يف نوكيل ليللا

 تاقوأ كانه ناك امل هل ةياهن ال ًادمرس راهغلا وأ ًادمرس ليللا ناك ول ذإ

 .موصلاو ةالصلل

 هنأ ديز نب نمحر لادبع نع ىنعملا اذه يف ريرج نبا جرخأ دقو
 هلك اليل رهدلا ناك ول ,لمعي فيك ردي مل ةفلخ |مهلعجي ملول :لاق
 يردي فيك هلك اراب رهدلا ناك وأ ؟موصي فيك دحأ يردي فيك

 |هلعج اذه يتأيو اذه بهذي نافلتخم ةفلخلاو : لاق ؟يلصي فيك دحأ

 . 24 اروكش دارأ وأ ركذي نا دارأ نمل ) أرقو دابعلل ةفلخ هل

 7١/١19. يربطلا ريسفت 0(

 كم5 لا



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام -

 هللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ ًاهإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو إ»

 موي باذعلا هل فعاضي ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ

 كئلوأف ًاحلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ًاناهم هيف دلخيو ةمايقلا

 « ًايحر ًاروفغ هللا ناكو تانسح مهتائيس هللا لدبي ٠

 -07٠١( 58 /ناقرفلا)

 نب ماشه انريخأ ىسوم نب ميهاربإ ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق )2756(204 

 نع هربخأ ريبج نب ديعس نإ ىلعي لاق مهربخأ جيرج نبا نأ فسوي

 اولتق دق اوناك كرشلا لهأ نم ًاسان نأ : |هنع هللا يضر سابع نبا

 نإ :اولاقف ملسو هيلع هللا لص ًادمحم اوتأف اورثكأو اونزو اورثكأو

 لزنف ةرافك انلمع امل نأ انربخت ول نسحل هيلإ اوعدتو لوقت يذلا

 هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو رخآ ًاهإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو

 ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق ظ لزنو « نونزي الو قحلاب الإ
 . )4 هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ

 528٠. مقر ثيدح .رمزلا ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )غ1(

-5481/- 



 .2©)مكاحلاو يقهيبلاو ملسم مامإلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 اي لق # رمزلا ةروس يف ىلاعت هلوق نمو تايآلا هذه نم انل نيبت

 رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع

 العو لج هللا نأ (07/ةيآ) # ميحرلا روفغلا وه هنإ ًاعيمح بونذلا

 . مهتبوت يف اوقدص اذإ بونذلا عيمج نم هدابع ةبوت لبقي

 لهأ يف تلزن تايآلا هذه نأ ةياورلا هذه يف سابع نبا نيب دقو

 اوبات مث انزلاو لتقلاو هللاب كرشلاك رئابكلا لعف نم اورثكأ اذإ كرشلا

 . مالسإلا يف اولخدو

 ةربعلا نأل نيكرشملاب صاخ مكحلا اذه نأ اذه ىنعم سيلو

 رثكأ ولو ةقداصلا ملسلا ةبوت لبقتف ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 . بونذلا نم

 ًانمؤم لتقي نمو )» ءاسنلا ةروس نم ىلاعت هلوق ريسفت يف مدقت دقو

 يف سابع نبا نع تاياور ركذ 4 اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف ًادمعتم
 لوبق اهيف ركذ يتلا تايآلا نأ اهيف ركذو ًادمع لتاقلا ةبوت لوبق مدع

 . كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو نيكرشملا يف تلزن دق لتاقلا ةبوت

 باتك 04/4 ىربكلا نئسلا . ١١75 ثيدح 54 باب ,ناميإلا باتك « ءملسم حيحص )1(

 ' .ناقرفلا ةروس

 -ك88-



 2( ءارعشلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 .(59١/ءارعشلا) # نودلخت مكلعل عناصم نوذختتو

 دع دج دبع

 « نودلخت مكلعل » :سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق (551)

 . )هكنأك

 نبأ نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . "2”سابع

 : ىنعملا نايب

 مالسلا هيلع دوه لوق نم العو لج هللا هاكح امم ةيآلا هذه

 #« نوشبعت ةيآ عير لكب نونبتأ # :ىلاعت هلوق ةيآلا هذه لبقو .هموقل

 قرطلا نم عفترم ناكم لكب نونبي مهأ مالسلا هيلع دوه مهيلع ركني

 ابعل مهتوربجو مهتوق ىلع ةمالع هنوذختيو هب نورختفي ارهاب ًاركح ءانب

 .اوهو

 ًاجوربو ةقهاش ًاروصق يأ « نودلخت مكلعل عناصم نوذختتو »

 .ايندلا ةايح لا هذه يف نودلخم مكنأك ةيلاع

 .ءارعشلا ةروس .ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص 21(

 45/١9. يربطلا ريسفت (5؟)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ”

 5١4(. /ءارعشلا) * نيبرقألا كتريشع رذنأو

 د6 د

 (557) يبأ انثدح ثايغ نب صفح نب رمع انثدح : يراخبلا مامإلا لاق
 نبا نع ريبج نب ديعس نع ةرم نب ورمع ينثدح شمعألا انثدح
 * نييرقألا كتريشع رذنأو 8 تلزن امل :لاق امهنع هللا يضر سابع

 رهف ييباي : يداني لعجف افصلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دعص

 عطتسي مل اذإ لجرلا لعجف اوعمتجا ىتح  شيرق نوطبل يدع ينباي
 :لاقف ءشيرقو بهل وبأ ءاجف وه ام رظنيل ًالوسر لسرأ جرخي نأ
 متنكأ مكيلع ريغت نأ ديرت يداولاب اليخ نأ مكتربخأ ول مكتيأرأ
 مكل ريذن ينإف» :لاق .ًاقدص الإ كيلع انبرج ام معن : اولاق ؟يقدصم

 اذهلأ مويلا رث ءاس كل ًابت :بهلوبأ لاقف ءديدش باذع يدي نيب

 امو هلام هنع ىنغأ ام بتو بهل يبأ ادي تبت بت #8 تلزنف ؟انتعمج
 . 0004 بسك

 ةروس ءريسفتلا باتك غو” والا 286١١ .الال' مقر يراخبلا حيحص )1(

 . تبت ةروس بس ةروس .ءارعشلا

 ه5.



 يقهيبلاو ةناوعوبأو يذمرتلاو دمحأو ملسم مامإلا هجرخأو

 . ©'9يربطلاو

 : ىنعملا نايب

 ونب مه لجرلا ةريشع 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو ف ىلاعت هلوق

 قلطت اهنإ ليقو .هلصأ ة ةهج نم ًابسن هل سانلا برقأ ينعي نوندألا هيبأ

 يذلا لجرلا لهأ ةريشعلا :يناهفصألا بغارلا لاقو 20ةليبقلا ىلع

 وه ةرشعلا نأ كلذو .لماكلا ددعلا ةلزنمب هل نوريصي يأ مهب رثكتي

 . ©9لماكلا ددعلا

 لجرلا براقأ مه ةريشعلا نأ ىلع ليلد # نيبرقألا # ىلاعت هلوقو

 لاحت هلوق يف اك نارخإلاو ءانبألاو ءابآلا دعب بسنلا ثيح نم نوندألا

 « مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مكؤانبأو مكؤابآ ناك نإ لق ©
 (؟ 5 /ةبوتلا)  ةيآلا

 صخ ملسو هيلع هللا ىلص يتلا نأ تاياورلا ضعب يف ءاجو

 3 ا :لاق هنع هللا ا

 «نيبرقألا كتريشع رذنأو# ىلاعت هلوق يف باب ناميإلا باتك ٠١8 مقر ملسم حيحص )١(
 . 737517 مقر ثيدح «تبت ةروس «ريسفتلا باتك .يذمرتلا نئس

 8019/١ دمحأ دنسم

 ٠/9 .ناويدلا ىلع ءيفلا ءاطعإ باب ؛ءيفلا مسق باتك 5 ىربكلا نئسلا
 يربطلا ريسفت .ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ضرفلا أدتبم باب ءريسلا باتك

 47/1١. ةناوع بأ دلسم 8

 . (رشع ةدام) برعلا ناسل (7)

 . (رشع ةدام) يناهفصألا بغارلا تادرفم (5)

 ب 5815



 رشعم اي :لاق * نيبرقالا كتريشع رذنأو »© هللا لزنأ |نيح ملسو

 ءًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال مكسفنأ اورتشا  اهوحن ةملك وأ - شيرق

 بلطملادبع نب سابع اي « ءًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال فانم دبع ينب اي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمع ةيفص ايو ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال

 هيلع هللا لص دمحم تنب ةمطاف ايو ءًئيش هللا نم كنع ينغأ ال ملسو

 . "”ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال يلام نم تكش ام ينيلس ملسو

 .ةالالا مقر ,ءارعشلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )1( 1

 -5ك899-



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - *

 مهنأو .نوميبي داو لك يف مهنأ رت ملأ .نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو © |

 هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ .نولعفي الام نولوقي

 بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو اوملظ ام دعب نم اورصتناو ًاريثك

 (7717- 5؟:4 /ءارعشلا) # نوبلقني

 فن اننا اين

 ينثدح :لاق يزورملا دمحم نب دمحأ انثدح :دوادوبأ مامإلا لاقت 26255

 سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب يلع
 :لاقف ىنثتساو كلذ نم خسنف *« نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو © :لاق

 . )4# اريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ #©»

 : دانساالا نايب

 نب نيسح نب يلع هيف نأ نيبتو دانسإلا اذه ىلع مالكلا مدقت

 قيرط نم يربطلا هجرخأ نكل .2©2مهي قودص وهو يزورملا دقاو

 هاك مقر ثيدح .رعشلا يف ءاج ام باب «.بدألا باتك ءدواد يبأ ننس )1(

 . ١١ مقر ثيدحلا رظنأ (0

5 



 . 22)سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع

 . ©92مدقت امك نسح دانسإ اذهو

 مهب مل دقاو نب نيسحلا نب يلع نأ رخآلا قيرطلا اذه نم نييبتيف

 نوكي يربطلا ةياورب هداضتعابو ًانسح هدانسإ نوكيف دواد يأ ةياور يف

 .هريغل احيحص رثألا

 : ىنعملا نايِب

 مه : سابع نبا لاق # نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو 8 :ىلاعت هلوق

 .7*«2مدقت امك نسح هدانسإو

 نيذلا الإ  :لاقف ىنثتساو كلذ نم خسنف» : سابع نبا لوقو

 هناحبس هللا نأ يأ (* اريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 نم رهاظ وه اك صيصختلا ىنعمب انه خسنلاف «أريثك هللا ركذو ًاح اص

 )١( يربطلا ريسفت 174/1١9.
 ) )9؟ مقر ثيدحلا رظنأ .

 )( يربطلا ريسفت 19////19.

 )( .؟ مقر ثيدحلا رظنأ
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 («””( لمنلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 *« ميظع شرع اهو ٍءيِش لك نم تيتوأو مهكلمت ةأرما تدجو نأ »
 .(77/لمنلا)

 نتن

 # ميظع شرع اهو » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2515(2026)

 .©27نمثلا ءالغو ةعنصلا ٌنَسَح .ميرك ريرس

 يف سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .ةعنصلا نسح : لاقو ميرك ريرس : لاق # ميظع شرع اهو ط هلوق
 . ؟"0ولولو رهوج نم همئاوق بهذ نم ريرس اهشرعو

 عم « مالسلا هيلع نايلس » ةصق نم انيلع هصقام ةيآلا هذهو

 . نميلا ةكلم «سيقلب»

 هتمظعب دارملا نأ ينعي « نمثلا ءالغو .ةعنصلا نسح » هلوقو

 . عاستالاو مجحلا ميظع هنوك ال نمثلا يلاغ ةعنصلا نسح هنوك

 . لمنلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 ١58/١9. ىربطلا ريسفت (؟)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ”

 « نيملسم ينوتأي نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ ألملا اهيأاي لاق »
 .(78/لمنلا)

 د د

 (؟"9) # نيملسم :  سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 202 .(02نيعئاط

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . )سابع

 : ىنعملا نايب

 دايقنالا وهو يوغللا هانعمب ةيآلا يف مالسإلا نسابع نبا رسف

 مالسلا هيلع نايلس ىلإ سيقلب نميلا ةكلم تءاج دقو .ةعاطلاو

 يف سيقلب كلذ دعب تلخد مث «نيعئاط نيداقنم نميلا ءارظع اهبحصي
 نكمي ال يذلا مالسلا هيلع ناميلس كلم تدهاش امدعب مالسإلا نيد

 . لمنلا ةروس ءريسفتل هلا باتك « يراخبلا حيحص )1(

 ١51/1١19. ىريطلا ريسفت (؟

 -5ة5-



 ناهيلس نأ تملعف هنم ريخستو العو لج هللا نم دييأتب الإ نوكي نأ

 الود ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .طقف ًاكلم سيلو يبن مالسلا هيلع

 تفشكو ةجل هتبسح هتأر املف حرصلا ىلخدا اهل ليق » هلوقب 'مالسإلا

 يسفن تملظ ينإ بر تلاق ريراوق نم درم حرص هنإ لاق اهيقاس نع
 .(45/لمنلا) * نيملاعلا بر هلل نائيلس عم تملسأو

 كالا



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 *« نولجعتست يذلا ضعب مكل فدر نوكي نأ ىسع لق #»

 .(/7/لمنلا)

 هلع داع د

 (5151) .«2برتقا # فدر © : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ينوعلاو ةحلط يبا نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 297سابع

 -: ىنعملا نايب

 تردص اذإ اهنأل « يجرتلل تسيل انه «ىسع» 4 ىسع لق ) هلوق
 . سابع نبا ريسفت يف مدقت |ك عوقولا بوجول يهف ىلاعت هللا نم

 هتيدعتو « سابع نبا لاق امك برتقا ينعي 4 مكل فدر إف هلوقو
 مكلاند : ريسفتلا يف ءاج : ءارفلا لاق ,.برقلا ىنعم هنيمضتل ماللاب

 .لمنلا ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )1(

 1/7٠١. يربطلا ريسفت (؟)
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 امك ءاند : ىنعملا ناك ذإ تلخد ماللا نأكف ,نولجعتست يذلا ضعب

 : رعاشلا لاق

 هبئاكر نَعُم ٍناَثَعُت مهو ىتفلاب نحرطي تاجاحلا امل تلقف

 : لوقت تنأو «نيمري «نحرطي» ىنعم نأل ىتفلا يف «ءابلا» لخدأف

 لاق (ى مكفدر : ىنعملاو ,ةلخاد ماللا نوكتو .هتحرطو ءىثلاب تيمر

 . 20(ةئام اهتذفن ديري وهو «ةئام ال تذفن» برعلا ضعب

 : لاقي امك هفدرأو رمأ هفدر : لاقي « عبت ىنعمب («فدر» لصأو

 . 20هعبتاو هعبت

 يذلا باذعلا ينعي * نولجعتست يذلا ضعب  ىلاعت هلوقو

 ةيآلا هذه لبق هلوق يف ىلاعت هللا هركذ دقو .هعوقو اولجعتسا

 « نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو »

 )١( ءارفلل نآرقلا ىناعم 7949/5.

 )١( يربطلا ريسفت ١٠١/٠١.
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 يذلا هللا عنص باحسلا رم رمت يهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو

 .(88/ لمنلا) « نولعفت امب ريبخ هنإ ٍءيش لك نقتأ
 دع داع د ظ ظ 00

 .©2)ةمئاق « ةدماج © : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرسط نم ريرج نبا هجرخأو
 .2©”سابع

 -: ىنعملا نايب

 رم رمت ىهو # كرحتت ال ةفقاو يأ « ةمئاق * ةدماج # » هلوق

 هلوق يف روكذملا .روصلا يف خفني موي ةمايقلا موي كلذو * باحسلا

 تاومسلا يف نم عزفف روصلا يف خفني مويو » ةيآلا هذه لبق ىلاعت
 .* نيرخاد هوتأ لكو هللا ءاش نم الإ ضرألا ين نمو

 .لمنلا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيححص 20

 7١/5١. يربطلا :ريسفت )0

 هدا/لوءعاس

00 550( 



)554( 

 (”١ صصقلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ىلع انطبر نأ الول هب يدبتل تداك نإ ًاغراف ىسوم مأ داؤف حبصأو

 بنج نع هب ترصبف هيصق هتخأل تلاقو . نينمؤملا نم نوكتل اهبلق :

 /١١-١١( صصقلا) # نورعشي ال مهو

 دك دع د

 ركذ نم الإ © ًاغراف ا : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نحن # مالكلا صَقُي نأ نوكي دقو هرثأ يعبتا 4 هيصق  ىبموم

 نعو .«دحاو ةبانج نعو دعب نع # بنج نع # #* كيلع صقن

 . ©")اضيأ بانتجا

 ةحلط يبأ نب يلعو ريبج نب ديعس قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . '”سابع نبا نع يفوعلاو

 ثيداحأ باتكو لوألا بايلا « صصقلا ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص 21(

 . 377 مقر باب ءايبنألا

 .794 5/٠١" يربطلا ريسفت )١(

 - الها د



 : ىنعملا نايب

 هيلع ىبموم ةصق نم ًاءزج هناحبس هللا ركذ نيتيألا نيتاه يف
 «ليئارسإ ىنب دالوأ لتقي نوعرف ناك ثيح «هتلوفط يف وهو مالسلا

 قودنص يف هعضت نأ اهيلإ هللا ىحوأف لتقلا نم هما هيلع تيشخف

 ىسوم مأ ىلإ انيحوأو # نيتيألا نيتاه لبق ىلاعت لاق | ربغلا يف هيقلتو
 هودار انإ ينزحت الو يناختالو ميلا يف هيقلأف هيلع تفخ اذإف هيعضرأ نأ

 . © نيلسرملا نم هولعاجو كيل

 يف هتبحم هللا ىقلأو هوذخأف نوعرف تيب ىلإ رهنلا هب ىرج دقو
 هب نأ ىردي ال وهو لتقلا نم هافعأف هايإ هتبهوتساف نوعرف ةأرما بلق

 لآ هطقتلاف إ» ىلاعت لوقي اذه يفو مهناطلس لاوزو مهكاله نوكيس

 اوناك امهدونجو ناماهو نوعرف نإ ًانزحو ًاودع مهل نكيل نوعرف

 انعفني نأ ىسع هولتقت ال كلو يل نيع ةرق نوعرف ةأرما تلاقو نيئطاخ

 * نورعشي ال مهو ًادلو هذختن وأ

 نم يي أ 4 ًاغراف ىسوم مأ داؤف حبصأو » كلذ دعب ىلاعت لاق مث

 ءيش يف ريكفت يأ نم ًايلامخ اهداؤف حبصأ هيلع اهفوخو هب اهعلو ةدش

 نم تداك نأ يأ # هب يدبتل تداك نإ 8 ىسوم رمأ يف ريكفتلا نم الإ

 ىتح ِهّبُدنَتف اهءاسل ىلع اهريمض نونكم يف ام رهظتل هيلع اهدجو ةدش
 قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك .هيلع نزحلا نم اهسفن يف امم ففخت

 20( هاينباي : لوقت نأ » : لاق هنا : سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 هذه ىبسومل ردق يذلا هناحبس هللا نكلو .هرمأ فشكن ال تلعف ولو .

 هراتخا دق لبقتسملا يف [يظع ارمأ زجنيل هرغص ذنم هل ةيقاولا بابسألا

 )١( .يربطلا ريسفت ٠١//77.

 تامم؟ د



 اهدعو ام ققحت نم نانئمطالاو ةنيكسلا اهيلع ىقلاو همأ داؤف تبث هللا

 * نينمؤملا نم نوكتل اهبلق ىلع انطبر نأ الول » هب هللا
 نأ نكمي ال اهيلإ هعاجرإب هللا دعو نأ تركذتو اهبلق نأمطا نأ املو

 ةفرعم يف ركفت تحبصأو .دجولا نم هيلع اهسفن يف ام تمتك فلختي
 يأ # هيصق هتخأل تلاقو # ىلاعت لاق ءربغلا يف هتقلأ امدعب هريصم

 يأ * بنج نع هب ترصبف » ءربغلا هب يرجي نيأ يملعتل هرثأ يعبتا .
 هب ترصب : لاقي ريرج نبا لاق سابع نبا لاق امك دعب نع هترصبأ
 هل ةيذاحم هعم ريست تراص ابنأ ىنعملا .2'2ناتروهشم ناتغل هترصبأو

 ينعي # نورعشي ال مهو » هدصقت اهنأ ملعي ال ىتح ندت مل دعب نع

 .هرمأ هيلإ لوكي ام ةفرعم ديرت اهنأ نوملعي ال نوعرف موق

 )١( «يربطلا ريسفت  ."9/7١نآرقلا زاجم 7 /98.

 تداملما"خ دل



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 ينامث ىرجأت نأ ىلع نيتاه ىتنبا ىدحإ كحكتأ ديرأ ينإ لاق

 يندجتس كيلع قشأ نأ ديرأ امو كدنع نمف ًارشع تمقأ نإف ججح

 تيضق نيلجألا اميأ كنيبو ينيب كلذ لاق . نيحلاصلا نم هللا ءاش نإ

 (؟58- 77/صصقلا) # ليكو لوقنام ىلع هللاو ىلع ناودع الف

 دع دع دع ش

 (559) انربخأ ميحرلا دبع نب دمحم ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 نع سطفألا ماس نع عاجش نب ناورم انثدح ناويلس نب ديعس
 ىفق نيلجألا يأ ةريحلا لهأ نم يدوهي ىنلأس » : لاق ريبج نب ديعس

 تمدقف .هلأسأف برعلا ربح ىلع مدقأ ىتخ ىردأ ال : تلق ؟ ىسوم

 ىلص هللا لوسر نإ امهبيطأو امهرثكا ىضق : لاقف سابع نبا تلأسف

 .©06 لعف لاق اذإ ملسو هيلع هلل

 اهجرخأ ىتلا قيرطلا نم ىليعامسإلا داز : رجح نبا ظفاحلا لاق

 : لاقف كلذب هتملعأف يدوهيلا ينبقلف : ديعس لاق » يراخبلا

 )١( مقر ثيدح دعولا زاجنإب رمأ نم باب ,«تاداهشلا .باتك ,يراخبلا حيحص 51/1١4 .

 -6١4لات



 2 ملاع هللاو كبحاص

 . "2ةدايزلا هذبب يقهيبلا هجرخأ كلذكو

 نأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم هدنسم يف يديمحلا هجرخأو

 .”0امهلمكأو امهمتأ لاقف ؟ ىسوم .

 . هلثم ركذو اعوفرم ًاضيأ سابع نبا قيرط نم ىلعي وبأ هجرخأو

 ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو ىلعي وبأ هاور : لاقو يمثيهلا هركذو

 نإ سابع نبا نع لاق هنأ الإ رازبلا هاورو ةقث وهو نابا نب مكحلا

 (* .ه ا لئس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 يف نكلو سابع نبا نع نيقيرط نم اعوفرم ًاضيأ مكاحلا هاورو

 .هاو صفح : يبهذلا مامإلا هنع لاق يندعلا رمع نب صفح امهدحأ

 لاق ندع لهأ نم لجر يحي نب ميهاربإ ىرخألا قيرطلا يفو

 .27فرعي ال ميهاربإ : يبهذلا مامإلا

 )١( يرابلا حتف .

 . ةراجإلا زاج باب «ةراجإلا باتك 1١1/7. ىقهيبلا ننس (؟)

 8 مقر 7140/١ ىديمحلا دنسم 22

 .ريسفتلا باتك «1//41/ دئاوزلا عمجم (5)

 .ريسفتلا باتك «517/7 كردتسملا (6)

 . ةراجإللا زاوج باب «ةراجإلا باتك , 1١17/7 يقهيبلا ننس (5) |

 -ا!آ62 د



 : ىنعملا نايب

 هيلع ىسوم ةصق نم ًاءزج هناحبس هللا ركذ نيتيألا نيتاه يف
 ةرواحملا ترجف .نيدم دالب ىلإ رصم نم لقتنا انيح كلذو ,مالسلا

 هذه نم تايآ يف كلذ ببسو رصم نم هجورخ ةصق هناحبس هللا

 .ةروسلا

 نم ينبيثت نأ ىلع ىنعي « جحجح ينامث ينرجأت نأ ىلع و هلوقو

 ريجألا تّرَجآ : لوقت برعلاو .هللا كباثأ : ىنعمب هللا كرجآ : مهلوق
 .20©2كلذ هتيطعأ ىنعمب ِهَّرْجَأ

 وه اذه نأ ىنعي « امههبيطأو امهرثكأ ىضق » بابلا ثيدح يف هلوقو

 زثكأ مهوفوي ل أ سانلا عم مهتلماعم يف مالسلا مهيلع ءايبالاب ى وئاللا

 ًابجاو سيل نيلجألا نيب قرفلا ناك الو .مهوصقني نأ ال مهقح نم

 . ًامركتو هنم ًاعوطت هاضق لب هكرتي مل مالسلا هيلع ىبسوم ىلع

 نم نأ ينعي « لعف لاق اذإ ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نإ » هلوقو

 ٌكاضفت بجاولا نع داز ام لعف لب بجاولاب ءافولاب فتكي مل مالسلا
 . ةنم

 .هكاردإ ةوقو هملع ةعس ىلع لدي سابع نبا نم باوجلا اذهو

 هللاو كبحاص : تاياورلا ىدحإ يف لئاسلا يدوهيلا هنع لاق كلذلو
 . ملاع

 )١( يربطلا ريسفت  .50/7١ءارقلل نآرقلا يناعم ؟٠80/5".

 تالوكد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 نِإام زونكلا نم هانيتآو مهيلع ىغبف ىسوم موق نم ناك نوراق نإ
 بحي ال هللا نإ حرفت ال هموق هل لاق ذإ ةوقلا يلوأ ةبصعلاب ءونتل هحتافم

 .(76/صصقلا) * نيحرفلا
 د داع دع

 لقتل « ءونتل » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2027070

 « نيحرفلا # لاجرلا نم ةبصعلا اهعفري ال « ةوقلا يلوأ ©
 . 7'2نيحرملا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . 27سابع

 : ىنعملا نايب
 لاق * مهيلع ىغبف ىسوم موق نم ناك نوراق نإ إ ىلاعت هلوق

 وه : قاحسإ نبا لاقو «مالسلا هيلع ىسوم مع نبا وه جيرج نبا

 . صصقلا ةروس ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص )غ1(

 .1١٠03١١١ا/١7 يربطلا ريسفت )١(

 المال



 رثكأو : لاق مث يربطلا ريرج نبا كلذ ركذ مالسلا هيلع ىسوم مع

 نع كلذب لوقلا لقن مث جيرج نبا هلاق ام ىلع كلذ يف ملعلا لهأ
 . ""!رانيد نب كلامو ةداتقو يعخنلا ميهاربإ

 امل هموق ىلع ربكتلا يف دحلا زواجت ىنعي * مهيلع ىغبف # هلوقو
 .ريثكلا لاملا نم هللا هاتآ

 يلوأ ةبصعلاب ءونتل هحتافم نإ ام زونكلا نم هانيتآو ط هلوقو

 ةديبعوبأ لاق «باوبألا هب حتفت يذلا وهو حّتْمِم عمج حتافملا 4 ةوقلا
 . "9هريغو ريرج نبا لاق اذهبو 22 هنئازخ حتافم يأ : ىنثملا نب رمعم

 ,9©«2ءارفلا لاق اذبمو اهسفن نئازخلا حتافملاب دارملا نإ ليقو

 نبا لاق امك لقثت : ءونت # ةوقلا ىلوا ةبصعلاب ءونتل # هلوقو
 «ٌءينت ( ءونت » لصأو .لاجرلا نم ةعامجلا مه ةبصعلاو « سابع

 مهليمت يأ ةبصعلا ءيبتل هنئازخ حتافم نإ ام زونكلا نم هانيتآو : ىنعملا

 بهذيوه : لاقي [ى .ءابلا تلخدأ ءاتلا تحتفنا الف ءاهلقث نم

 .7©2سؤبلا بهذيو سؤبلاب

 #*« نيحرفلا بحي ال هللا نإ »© هلوقو

 حرم لا : روظنم نبا لاقو .حرملاب ةيآلا يف حرفلا سابع نبا رسف

 .«لايتخالاو رتخبتلا حرملا ليقو هردق زواجي ىتح طاشنلاو حرفلا ةدش

 )١( يربطلا ريسفت 1٠١5-5١١6/57١.

 .١/١١١؟ نآرقلا زاجم (5؟

 71١/17. يبطرقلا ريسفت 2٠١5/7١ يربطلا ريسفت (9)
 .719/5 دوعسلا وبا ريسفت 2517/7 ريثك نبا زريسفت ش

 7١١/5 ءارفلل نآرقلا يناعم (5)
 .715/17 يبطرقلا ريسفت ١١/57 ءارفلل نآرقلا يناغم (6)

 الدم



 . ”'2آلاتخ ًارتخبتم يأ 4 ًاحرم ضرألا يف شمت الو ط ليزنتلا يفو

 هللا نإ # ىلاعت هلوق يف دهاجم نع قرط ةدع نم ريرج نبا جرخأو

 ال نيذلا نيرطبلا نيرشألا نيحخذبتملا : لاق « نيحرفلا بحيالا

 . «©2مهاطعأ ام ىلع هللا نوركشي

 هرادبو هب انفسخف # ىلاعت هلوقب نوراق ةياهن هناحبس هللا نيب دقو

 نم ناكامو هللا نود نم هنورصني ةئف نم هل ناك مف ضرألا

 .# نيرصتنملا

 فسخ هناحبس هللا نأ (بنع هللا يضر سابع نبا نع ىورو

 هيلع ىسوم نايصع ىلع ليئارسإ ىنب ضرحو ةاكزلا عنم امل نوراقب

 قيرط نم ربخلا اذه مكاحلا جرخأ دقو .هضرع يف هماهتاو مالسلا

 |ىنع هللا يضر سابع نبا نع ثراحلا نب هللا دبع نع ريبج نب ديعس
 :مهل لاقف نوراق مهعمجف ةاكزلاب مهرمأ هموق ىسوم قأ امل :لاق

 هوطعت نأ اولمحتف اهوتملمتحاف ءايشأب مكءاجو ةالصلاب مكءاج

 ىرأ : مهل لاقف ؟ ىرت |هف انلاومأ هيطعن نأ لمتحن ال اولاقف , مكلاومأ

 ىلع اهدارأ هنأب هيمرتف هيلإ اهلسرنف ليئارسإ ينب ّيْغَب ىلإ لسرأ نأ
 ىسوم لاقف هعيطت نأ ضرألا هللا رمأف مهيلع ىسوم هللا اعدف ءاهسفن .

 ىسوماي : نولوقي اولعجف .مهباقعأ ىلإ مهتذخأف مهيذخ ضرألل

 اولعجف .مهبكر ىلإ مهتذخأف «مهيذخ : ضرألل لاق مث ,ىسوماي

 ىلإ مهتذخأف ءمهيذخ : ضرألل لاق مث ,ىسوماي ىسوماي : نولوقي

 ءمهيذخ : ضرألل لاقف .«ىبسوماي ىسوماي : نولوقي اولعجف مهقانعأ

 .(حرم ةدام) برعلا ناسل )١(

 ١١١/75١. يربطلا ريسفت )١(

 - ال.



 يدابع كلأس ىبسوماي : ىبوم ىلإ هللا ىحوأف «مهتبيغف مهتذخأف

 نبا لاق .مهتبجأل ينوعد مهنأ ول قزعو .مهبجت ملف كيلإ اوعرضتو
 *« ضرألا هرادبو هب انفسخف :  لجو زع هللا لوق كلذو : سابع
 . لفسلا ضرالا ىلإ هب فسخف

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا هللا دبعوبا لاق
 . '7يبهذلا مامإلا هقفاوو « هاجرخي ملو نيخيشلا

 ١, 0صصقلا ةروس «ريسفتلا باتك .كردتسملا 108/1 .

 سال ١



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 ءاج نم ملعأ يبر لق داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإ

 .(60/صصقلا) # نيبم لالض يف وه نمو ىدملاب

 دع ولع دع

 انثدح ىلعي انربخأ لتاقم نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق 01/5

 كدارل # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع يرفصعلا نايفس

 .2")ةكم ىلإ : لاق # داعم ىلإ

 دانسإلا اذهب ديبع نب ىلعي قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخاو
 . هلثم ركذو

 : لوقي : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم اضيأ هجرخأو
 .9(2اهنم كجرخأ امك ةكم ىلإ كدارل

 يذلا نا 8# باب . صصقلا ةروس «ريسفتلا باتك ء51/ا/" مقر .يراخبلا عحيحص )0(

 .ةيآلا # نآرقلا كيلع ضرف

 ١7580/7٠١. يربطلا ريسفت (؟5)

 ١١لا -



 : ىنعملا نايب
 ةيآلا يف داعملاب دارملا نأ ىري سابع نبا نأ انل نيبت رثألا اذه: يف

 . ةمركملا ةكم

 نم ريرج نبا هجرخأ .ةنجلا دارملا نأ سابع نبا نع ىورو
 . "')ريبج نب ديعسو ةمركع قيرط

 هجرخأ .توحملا داعملاب دارملا نأ هنع ىؤرو
 نم هنع ريرج نبا

 . ؟")ريبج نب ديعنس قيرط

 : لاقو يناربطلا ىلإ امهازعو نيتياورلا نيتاه ىمثيملا ظفاحلا ركذو

 . 2”فعض هيفو ةقث وهو فيصخ ريغ حيحصلا لاجر امهادحإ لاجر

 نيب عمجلا هجوو » : هلوقب لاوقالا هذه نيب ريثك نبا عمج دقو ٠

 حتفلا وهو ةكم ىلإ هعوجرب ةرات كلذ رسف سابع نبا نأ لاوقألا هذه

 هيلع هللا ىلص يبنلا لجأ بارتقا ىلع ةرامأ سابع نبا دنعوه يذلا

 رخآ ىلإ « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ  ةروس سابع نبا رسف امك ملسو
 كلذ ناكو هيلإ ىعن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لجأ هنأ ةزوسلا

 اهنم ملعأ ال : لاقو كلذ ىلع رمع هقفاوو باطخلا نب رمع ةرضحب

 #« داعم ىلإ كدارل # هلوق ةرات سابع نبا رسف اذهلو .ملعت يذلا ريغ

 يه يتلا ةنجلاب ةراتو توملا دعب وه يذلا ةمايقلا مويب ةراتو .«توم اب

 .نجللاو سنإلا نيلقثلا ىلإ اهغالبإو هللا ةلاسر ءادأ ىلع هريصمو هؤازج

 )١( يربطلا ريسفت 174/7١.

 يريطلا ريسفت (؟) ١١6/7١.

 دئاوزلا عمجم هيف /88/1.

 ب ال7١"



 ىلع هللا قلخخ فرشأو هللا قلخ حصفأو هللا قلخ لمكأ هنألو

 . 22)قالطالا

 دارملا نأب لوقلاف ةقباسلا لاوقألا عمتجت هب هنأل ديج يأرلا اذهو

 توملا دعب نوكت ةنجلا نأ ثيح نابراقتم ةنجلا دارملا نأب لوقلاو توملا
 لجأ وندب نذؤم ةكم حتف نأ باب نمف ةمركملا ةكم دارملا نأب لوقلا امأ

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 )١( ريثك نبا ريسفت 7/87١ .

 - الا"





 (")( مورلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١-

 يف نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا ىدأ ين مورلا تبلغ .ملأ »

 هللا رصنب نونمؤملا حرفي ٍذئمويو دعب نمو لبق نم رمألا هلل نينس عضب

 نكلو هدعو هللا فلخي ال هللا دعو . ميحرلا زيزعلا وهو ءاشي نم رصني
 .(5-١/مورلا) * نوملعي ال سانلا رثكأ

 د د د

 نع قاحسإ وبأ انثدح ورمع نب ةيواعم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 يف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةرمع يبأ نب بيبح نع نايفس
 ناك :لاق .«تّبلغو تبلغ :لاق * مورلا تبلغ ملأ # ىلاعت هلوق

 ناكو ناثوأ لهأ مهنأل مورلا ىلع سراف رهظت نا نوبحي نوكرشملا

 هوركذف .«باتك لهأ مهنأل سرفلا ىلع مورلا رهظت نأ نوبحي نوملسملا
 لوسر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ركب وبأ هركذف ركب يبأل
 ركب وبأ هركذف :لاق «نوبلغُيس مهنأ امأ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نإو اذكو اذك انل ناك انرهظ نإف الجأ كنيبو اننيب لعجا :اولاقف .مه

 ركذف اورهظي ملف نينس سمح ًالجأ لعجف ءاذكو اذك مكل ناك مترهظ

 نود ىلإ اهتلعج الأ» :لاقف ملسو هيلع هللا لص يبنلل ركب وبأ كلذ
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 نود ام عضبلا :ريبج نب كيعس لاق لاق .(«(رشعلا لاق هارأ : لاق

 .74"©2 هللا رصنب نونمؤملا حرفي ذئمويو  هلوق ىلإ - مورلا

 : دانسالا نايب
 ورمع وبأ ىنعملا يدزألا بلهملا نب ورمع نب ةيواعم ١-

 ةعساتلا ةقبطلا راغص نم ةقثوهو .ينامركلا نباب فرعيو يدادغبلا

 .ةنس نوناثو تس هلو حيحصلا ىلع نيتئامو ةرشع عبرأ ةنس تام

 .. 29ةعامجلا هل ىؤر

 يرازفلا ثراحلا نب دمحم نب ميهاربا مامإلا وه قاحسإ وبأ -7

 نينامثو سمح ةنس تام ةنماثلا ةقبطلا نم فيناصت هل ظفاح ةقث وهو

 . "”ةعامجلا هل ىور ءاهدعب ليقو ةئامو

 . (*7هتمجرت تمدقت ةقث يروثلا وه نايفس - ؟

 نم ةقث ءيناحلا هللا دبع وبأ باصقلا ةرمع.يبأ نب بيبح -5

 ناخيشلا هل ىور ةئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس تام ةسداسلا ةقبطلا

 29. ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو

 .٠ مدقت هقث ريبج نب ليعس - 0 (3)هدقت ةقث دح ظ

 )١( دمحأ دنبسم 777/1١.

 .”857/ةصالخلا ١58/7., فشاكلا 217174 مقر 55١/5 بيرقتلا (5

 .109 مقر 5/5/١ ظافحلا ةركذت ,757 مقر 4١/١ بيرقتلا (9)

 | .(59/) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .١/9/ةصالخلا , ٠١/١ فشاكلا «375 مقر ١60١/١ بيرقتلا (5)

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 تالاك د



 .©)0صضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 ش . احيحص هدانسإ نوكيف تاقث هلاجرو

 قاحسإ يبأ قيرط نم يربطلاو مكاحلاو يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 :نايفس لاق :هرخآ يف اودازو .هلثم اوركذو دانسإلا اذهب يرازفلا

 .ردب موي اورهظ مهنأ تعمسو

 .©9 يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو

 : ىنعملا نايب

 سرفلا بلغ يأ * ضرألا ىندأ ين مورلا تبلغ » ىلاعت هلوق
 نبا لاق * ضرألا ىدأ يف ا سابع نبا نع ةياورلا يف مدقت امك مورلا

 يبأ نب يلع قيرط نم هنع ريرج نبا هجرخأ «ماشلا فرط يف» سابع

 , 9ةحلط

 يتلا ىلوألا برحلا يف مورلا تبلغ ىنعي «مورلا تبلغ هلوقو
 دعب مورلا تبلغو سرفلا مهيلع رصتنا ثيح ةيآلا هذه اهدعب تلزن
 تايآلا هذه يف ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةيناثلا برحلا يف سرفلا كلذ

 .ثيدحلا قايس كلذ نيبي امك « نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو
 ملسو هيلع هللا لص يبنلا تازجعم نم ةزجعم ةيآلا هذه يفو

 ةلالد اهيف نأ اك ءهب ربخأ |ىك عقوف عقيس هنأ ءيش نع ربخأ ثيح

 امع ربخي نأ رشب عيطتسي ال ذإ ىلاعت هللا مالك نآرقلا نأ ىلع ةرهاظ

 .هب ربخأ | عقي مث لبقتسملا يف عقيس

 )١( بيذهتلا بيذبت ١٠١١/ 51١6لنوم مقر ١61١/١ مقر امم/” كالا مقر 7146.

 5٠١/7 كردتسملا *١19" مقر ثيدح ء«مورلا ةروس ءريسفتلا باتك ,يذمرتلا ننس (؟)

 ١5/57١. يريطلا ريسفت ريسفتلا باتك

 . 71١/15١ يربطلا ريسفت مو

 تت ءالاالد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 تاومسلا يف دمحلا هلو نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف #

 .(18- 7١/مورلا) 4 نورهظت نيحو ًايشعو ضرألاو
 د 1 د

 :لاق نيزر يبأ نع مصاع نع يروثلا نع قازرلادبع جرخأ 7

 سمخلا تاولصلا دجت له :لاقف سابع نبا قرزألا نب عفان مصاخ

 نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف © هيلع أرق مث معن :لاقف ؟نآرقلا يف

 « نورهظت نيحو » رصعلا # ًايشعو » رجفلاو برغملا 4 نوحبصت
 .207©2ع08(7/رونلا) * ءاشعلا ةالص دعب نمو # لاقو .رهظلا

 اذهب يروشلا نايفس نع نيقيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو
 نع سابع نبا قرزألا نب عفان لأس :لاق نيزر يبأ نع دانسإلا

 .©9هلثم ركذ مث . .نآرقلا يف سمخلا تاولصلا

 :دانسإلا نايب

 هيقف ظفاح ةقثوهو روهشملا مامإلا نايفس وه يروشلا ١-

  01١مقر فنصملا ١7/77 «ةالصلا ضرف باب «ةالصلا باتك ١/ 104مقر 7/١ .

 يربطلا ريسفت (؟) 794/17١.

 -١8/ا-



 يف ةجح ماهوأ هل قودص وهو دوجنلا يبأ نبا وه مصاع -

 .ةسداسلا ةقبطلا نموهو .نورقم نيحيحصلا يف هثيدحو ةءارقلا

 .(')ةئامو نيرشعو ناث ةنس تام

 ةقثوهو .يفوكلا يدسألا كلام نب دوعسم وه نيزروبأ -

 .(9ةعبرألاو ملسمو «درفملا بدألا» يف يراخبلا

 هل قودص وهف دوجنلا بأ نب مصاع ادع ام تاقث لاجرلا ءالؤهف

 . لصتم اذه ىلع هدانسإف 22 ضعب نم مهضعب عمس دقو , ماهوأ

 نم ءيش هيف نيبتي مل ثيح ًانسح دانسإلا نوكي اذه ىلع ءانبو

 .دوجنلا يبأ نب مصاع هب مها يذلا مهولا

 : ىنعملا نايب
 تاولصلا ركذ العو لج هللا نأ سابع نبا نيب رثألا اذه يف

 مورلا ةروس نم نيتيآلا نيتاهم كلذ ىلع لدتساو «نآرقلا يف سمخلا

 رصعلاو رهظلاو رجفلا : عبرألا تاولصلا اهيف ىلاعت هللا ركذ ثيح

 . ءاشعلا ةالص اهيفو رونلا ةيآ ركذ مث ,برغملاو

 قالطإ باب نم ةالصلا نع نيتيآلا يف حيبستلاب ريبعتلاف اذه ىلعو

 ' . حيبستلا ىلع لمتشت ةالصلا نإ ثيح لكلا ىلع ءزجلا

 )١( بيرقتلا ١/ 78ةصالخلا .54/7 فشاكلا .” مقر /187.

 ) )9فشاكلا 95# /ةصالخلا 05 مقر 557/7 بيرقتلا ١78/7 .

 )*( مقر "8/0 بيذهتلا بيذهت رظنا 251 ١١18/1١ مقر 5١6.

 -١8/#ا-



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 ءاكرش نم مكنامي أ تكلم امم مكل له مكسفنأ نم الثم مكل برض

 لصفن كلذك مكسفنأ مكتفيخك مهوفاخت ءاوس هيف متنأف مكانقزر ايف

 .(18/مورلا) «* نولقعي موقل تايآلا

 دلع ع ١

 تكلم امم مكل له زف سابع نبا لاق يراخبلا مامإلا لاق (75075)

 مكضعب ثري امك مكوثري نأ مهنوفاخت .هيفو ةهلالا يف : « مكنايأ
 . "”©اضعب

 سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 مكضعب ثري امك مكوئري نأ مهنوفاخت : لوقي .هيفو ةلآلا يف :لاق
 . ©5ًاضعب

 ظ : ىنعملا نايب
 زع هللا يفو مانصألا يف ةيآلا هذه تلزن يأ» هيفو ةلآلا يف» هلوق

 . لجو

 . مورلا ةروس ءريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 6(

 84/5١. يربطلا ريسفت (؟)

 تالاكو د



 سب مكمل تربايك كثري نأ ميوفات ٠

 يف هريغ هللا عم نوكرشلا اهأ مكل هللا برض : :ةيآلا ىنعمو

 نم اولعجت نأب مكسفنأل نوضرت له . . مكسفنأ نم الشم ةدابعلا

 هيف مهايإو متنأف لاومألا نم هللا مكقزر اميف مكل ءاكرش مككيلامم

 ًاضعب مكضعب ثري امى متماذإ مكوثري نأ نوفاختو مكتايح لاح ءاوس

 !؟كلذب مكسفنأل نوضرت ال مأ

 زع هلل نوضرت فيكف ةكراشملا هذهب مكسفنأل نوضرت ال متنك اذإ

 اهنودبعت امانصأ مكسفنأل اوذختتف ةيهولألا يف هل هقلخ ةكراشمب لجو

 ! ؟هنود نم

 ١؟/ا-





 وردصلا ةدجسلا ةروس ))

 ىلاعت هلوق يق ءاجام

 مهنكاسم يف نوشمي نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ مك مهل دبي ملوأ

 ضرألا ىلإ ءاملا قوسن انأ اوري مل وأ .نوعمسي الفأ تايآل كلذ يف نإ

 * نورصبي الفأ مهسفنأو مهماعنأ هنم لكأت اعرز هب جرخنف زرجلا

 .(737,- ؟5/ةدجسلا)

 دج دز د6

 ظ نيبي # دهم © سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 51(20/)

 ظ .©"ًائيش اهنع ينغي ال ًارطم الإ رطمت ال يتلا 4 زرجلا
 يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ « نيبي * ده آف » هلوق

 ْ . 2'2”سابع نبا نع ةحلط

 ( ًائيش اهنع ينغي ال ًارطم الإ رطمت ال يتلا « رزجلا ظ » هلوق

 يف سابع نبا نع لجر نع حيجن يبا نبا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ

 . ةدجسلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 1١١7/15١. يربطلا ريسفت (0)

 5 يت



 ينغي ال ًارطم الإ رطمت ال يتلا زرجلا : لاق « زرجلا ضرألا ىلإ © هلوق

 .©20لويسلا نم اهيتأي ام الإ ًائيش اهع

 : ىنعملا نايب

 نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ مك مه دبي ملوأ ل ىلاعت هلوق
 ,05(2هطو ةروس يف اهريسفت مدقت « مهنكاسم يف نوشمب

 جرخنف زرجلا ضرألا ىلإ ءاملا قوسن انأ اوري مل وأ » ىلاعت هلوقو

 نبا لاق «زرجلا» 4 نورصبي الفأ مهسفنأو مهماعنأ هنم لكأت ًاعرز هب

 ينعي « ائيش اهنع ينغي ال ارطم الإ رطمت ال يتلا » : رثالا اذه يف سابع

 1 .ليلقلا رطملا نم تبنت ال يتلا تابنلا نم ةيلاخلا ضرألا

 زاَرجل اهنإ : ةقانلل لاقيو ءاهيف تابن ال يتلا زّرُخلا : ءارفلا لاق
 ءالوكأ ناك اذإ ءزوُرجل هنإ : ناسنإللو «ءيش لك لكأت تناك اذإ
 .. 2209 هعطق الإ اعيش ىقبي ال ناك 5 اذإ زار فيسو

 لوسر اوبذك نيذلا نيكرشملل ًالثم كلذ هناحبس هللا برض دقو

 ءاهتوم دعب ماسجألا ثعب نم هب مهريخأ [يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 اولاقو © ةروسلا هذه لوأ يف هلوقب اذه مهبيذكت هناحبس هللا ركذ دقو

 مهمر ءاقلب مه لب ديدج قلخ يفل انئأ ضرألا ين انللض اذئأ

 .(١٠/ةدجسلا) * نورفاك

 )١( يريطلا ريسفت“ ١١6/5١.

  (1امل باب .رظنا

 ) )9؟ ءارفلل نآرقلا يناعم /8”.

 الك د



 نأ توملا دعب ثعبلاب اوبذك نيذلا ءالؤه ري ملوأ : ةيآلا ىنعمو

 اهييحيف اهيف تابن ال يتلا ةسبايلا ضرألا ىلإ ءاملا يرجي العو لج هللا

 ؟مهماعنأو سانلا اهنم لكأي اعرز تبنتف ءاملا اذهب .

 ةداعإ ىلع ردق يذلا نأ اوملعيف مهنيعأب كلذ « نورصبي الفأ ظ

 دعب ماسجألا ىلإ ةايحلا ةداعإ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا ىلإ ةايحلا
 ! ؟ توملا

 -اضؤ/6





 ””( بازحالا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 يئاللا مكجاوزأ لعجامو هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعجام

 مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو مكتاهمأ نهنم نورهاظت

 .(4/بازحألا) * ليبسلا يدبي وهو قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب
 دع داع دع

 يبأ نب سوباق نع ريهز انثدح نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ام ا لجو زع هللا لوق تيارأ سابع نبال انلق لاق هثدح هابأ نأ نايبظ

 هللا ىبن ماق لاق ؟ كلذب ىنعام 4 هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعج
 نيذلا نوقفانملا لاقف ة ةرطخ رطخف ىلصف اموي ملسو هيلع هللا لص

 هللا لزنأف مهعم ًابلقو مكعم ًابلق نيبلق هل نأ نورت الأ : هعم نولصي

 . #07 هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام »

 -: دانسإلا نايب

 ةقثوهو .ىدادغبلا ىلع وبأ بيشألا ىسوم نباوه نسح ١

 . هتمحر ت تمدقت

 758/1١. دمحأ دنسم )١(

 ت 2«

 ("؟ا/5)



 الإ تبث ةقث , يفعجلا ةمثيخوبأ جيدخ نب ةيواعم نب ريهز - ؟

 نيتنثا ةنس تام ةعباسلا ةقبطلا نم «ةرخأب قاحسإ يبأ نم هعامس نأ

 . "')ةعامجلا هل ىور ةئامو نيعبسو عبرأ وأ ثالث وأ

 ٠ ظ ,.(”ًافعض

 . (")هتمحر ت تمدقت ةقث ىبنجلا بنج يبأ نب نيصح هوبأو - 3

 | .(59صضعب نم مهضعب ةاورلا ءالؤه عمس دقو

 يبأ نب سوباق ادعام تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذهمو ظ

 .افيعض دانسالا اذه نوكي اذه ىلعو . فغض هيفف نايبظ

 نايبظ يبأ نب سوباق نع ريهز نع نيقيرط نم يذمرتلا هجرخأو
 .©)هلثم ركذو هب

 .©0هلثم ركذو سوباق نع ريهز قيرط نم مكاحلا هجرخأ كلذكو

 ظ : ىنعملا نايب
 بلقلا يف رطخي ام رطاخلا : روظنم نبا لاق « ةرطخ رطخف » هلوق

 ءرطاوخلا عمجلاو سجاح لا رطاخلا : هديس نبا لاقو رمأ وأ ريبدت نم

 . .نايسن دعب هركذ اذإ اروطخ رطخيو رطخي هيلعو هلابب رطخ دقو

 )١( التقريب:١/ 716فشاكلا ,8؟ مقر ١/ 7710الخلاصة/١17.

 مقر ثيدحلا:رظنا (؟) )67(.

 .(57) مقر ثيدحلا رظنا (*

 | 1 .001“ مقر[ » 205٠ مقر 7١7/1 بيذهتلا بيذهت 4ع

 71١949. مقر بازحألا ةروس ءريسفتلا باتك ,«يذمرتلا ننس (5)

 . بازحألا ةروس ريسفتلا باتك 2١55/7 كردتسملا (1)

 هالاك8 د



 ناطيشلا رطخي ىتح » وهسلا دوجس ثيدح يفو : ريثالا نبا لاقو

 ماق » سابع نبا ثيدح هنمو : لاق ,.ةسوسولا ديري « هبلقو ءرملا نيب

 : نوقفانملا لاقف ةرطخ رطخف يلصي ًاموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن
 ,200( نيبلق هل نإ

 :لاق سابع نبا نع هيودرم نبا هجرخا ام ةلمجلا هذه نيبيو

 هنم ترطخف اهيف اهسف ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص

 هلوق ىلإ اوعمست ملأ نيبلق هل نإ اولاقف اورثكأف نوقفانملا اهعمسف ةملك
 اهيأ اي 8 تلزنف هباحصأ عم ًابلقو مكعم ابلق هل نإ ة ةالصلا يف همالكو

 هللا لعج ام # هلوق ىلإ * نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو هللا قتا يبنلا

 . 74 هفوج يف نيبلق نم لجرل

 | هباحصأ عم ينعي « مهعم ًابلقو ١) دمحأ مامإلا ةياور يف هلوقو

 . ةقباسلا هيودرم نبا ةياور نم نيبت

 اك يلصي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب قطن يتلا ةملكلاو
 يف تلزن يتلا تايأآلا نم ةيآ نوكت نأ لمتحي ثيدحلا اذه يف ءاج

 ًابلقو مكعم ًابلق نيبلق هل نإ اولاق اذهلو .مهسوفن ةليخد نيبت نيقفانملا

 . ملعا هللاو .هباحصأ عم

 هجرخأ اموهو رخآ لوق ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع ىور دقو

 يف لاق هنأ |هنع هللا يضر ساسع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا |
 هللا لزنأف نيبلقلا اذ هيهذ نم ىمسي شيرق نم لجر ناك : ةيآلا هذه

 . (رطخ ةدام) ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلاو برعلا ناسل . )١(
 .78517/64 روثنملا ردلا (5)

 - /؟8-



 . 2)هنأش يف اذه

 . 292مدقت |ك فيعض رثألا اذه دانسإو

 ىرصبلا نسحلاو ةمركعو ةداتقو دهاجم لوقلا اذهم ذخأ دقو 1

 . ")2ريرج نبا هّمدقو

 يف اتعقو دق انوكت نأ ديعبب سيلف نيتثداحلا نيتاه عوقو تبث اذإو
 .امهدعب ةيآلا تلزنف براقتم تقو

 )١( يربطلا ريسفت ١١8/15١.

 ) )5مقر رظنا 730.

 )”( يربطلا ريسفت ١١8/15١.

 تالكداد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 امو نهروجأ تينآ يتاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ يبنلا اهيأاي »

 تانبو كتامع تانبو كمع تانبو كيلع هللا ءافأ ام كنيمي تكلم

 تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو كمعم نرجاه يتاللا كنتالاخ تانبو كلاخ

 نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن

 نوكي اليكل مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ يف مهيلع انضرفام انملع دق .

 يوؤتو نبنم ءاشت نم ىجرت .|ميحر اروفغ هللا ناكو جرح كيلع

 نأ ىدأ كسلذ كيلع حادجج الف تلزع نمم تيغتبا نمو ءاشت نم كيلإ

 يف ام ملعي هللاو نهلك نهتيتآ امب نيضرسيو نزحي الو نهنيعأ رقت

 لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال .ًايلح ًاييلع هللا ناكو مكبولق

 ىلع هللا ناكو كنيمي تكلم ام الإ نهنسح كبجعا ولو جاوزأ نم نبب

 .(015- 50 /بازحالا) 4 ًابيقر ٍءيش لك

 (؟01) دبع نع حور انثدح دبع انثدح :يذمرتتلا مامإلا لاق

 ىمين ٠ سابع نبا لاق لاق بشوح نب رهش نع مارهب نب ديمحلا

 نم ناكام الإ ءاسنلا فانصأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نبب لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال ا لاق تارجاهملا تانمؤملا

 هالا“"ا د



 هللا لحأف « كنيمي تكلم ام الإ نهفسح كبجعأ ولو جاوزأ نم
 مرحو « يبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو إظ 22)تانمؤملا مكتايتف

 طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو © لاق مث ” مالسالا ريغ نيد تاذ لك

 اهيأاي 8 : لاقو (1/ةدئاملا) * نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هلمع

 كنيمي تكلم امو نهروجأ تيتآ يئاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ ! يبنلا

 ام مرحو # نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ هوق يلإ - كيلع هللا ءافأ امت

 0 ا

 . "”بشوح نب رهش نع ماربب نب ديمحلادبع ثيدحب سأب ال : لبنح

 .-: دانسإلا نايب

 تمدقت ظفاح ةقث وهو «يشكلا رصن نب ديمح نباوه دبع- ١

 . هتمجرت

 هل لضاف ةقثوهو ؛يسيقلا ءالعلا نب ةدابع نباوه حور - ١
 . هتمحر ت تمدقت دقو فيناصت

 . هتمجرت تمدقت قودص «يرازفلا مارهب نب ديمحلا دبع_# |

 5١١7/65 روثنملا ردلا يف يطويسلا اهركذ يتلا ةياورلا يف ءاجو يذمرتلا ةياور يف اذكه )0(

 هللا ىلص هللا لوسرب ةصاخ ةيآلا نأل رهاظلا وه اذهو « تانمؤملا تايتفلا هل لحأف»
 . ةماع نينمؤملا يف تسيلو ملسو هيلع

 .8518 مقر «بازحألا ةروس ءريسفتلا باتك « يذمرتلا ننس (؟)

 د اا



 تمدقت دقو ماهوألاو لاسرإلا ريثك قودص بشوح نب رهش : 

 . هتم<ر ت

 . ضعب نم مهضعب عامس مدقتو

 بشوح نب رهش هخيشو مارهب نب ديمحلادبع هيف دانسإلا اذهف

 .دانسإلا نسح ثيدحلا نوكيف ناقودص امهو '

 دانسإلا اذهب مارهب نب ديمحلادبع قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأو

 . )هلثم ركذو

 # ىجرت # :سابع نبالاق :يراخبلا مامإلا لاق - ؟
 11 ءاعم

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . ””رخؤت :لوقي « نهنم ءاشت نم ىجرت ط هلوق

 : ىنعملا نايب

 تيتآ يتاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ ىبنلا اهيأاي » ىلاعت هلوق 2

 يأ « كيلع هللا ءافأ امم كئيمي تكلم امو ا نهروهم يأ 4 نهروجأ ٠

 كئادعأ نم كيلع هللا ءافأ ام نهتكلم قاوللا كءامإ كل انللحأو .

 ياللا كتالاخ تانبو كلاخ تانئبو كتامع تانبو كمع تانبو »

 الف ةنيدملا ىلإ هعم نرجاه ملو نملسأ يتاوللا امأ 4# كعم نرجاه

 ءناه مأ نع حلاص يبأ قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك هل نللحي

 )١( دمحأ دنسم 71١18/1١.

  (1.ا/لمقر باب «بازحألا ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص

 )”( ىربطلا ريسفت 78/577 .

 5 تفر

)"780 



 مث يرذعب هل ترذتعاف ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىنبطخ :تلاق
 ىلإ 4 نهروجأ تيتآ يتاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ # هيلع هللا لزنأ
 تنك هعم رجاهأ مل هل لحأ ملف :تلاق * كعم نرجاه يتاللا © هلوق
 .«)ءاقلطلا نم

 اهحكنتسي نأ ىبنلا دارأ نإ ىبتلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو ©
 تبهو نإ ةنمؤم ةأرما كل انللحأو يأ # نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ

 نم ريرج نبا جرخأ ,قادص ريغب ملسو هيلع هللا لص يبنلل اهسفن
 تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو  هلوق يف دهاجم نع حيجن يبأ نبا قيرط
 هل لحأو كلذ لعفي نكي ملف ,قادص ريغب :لاق 4 يبنلل اهسفن
 . ©7نينمؤملا نود نم ةصاخ

 ام يأ « مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام انملع دق »
 كيلع هضرفن مل ام نهحاكن اودارأ اذإ مهجاوزأ يف نينمؤملا ىلع انضرف
 مهيلع انضرف انأ وهو ,كنود كلذ يف مكحلا نم هب مهانصصخ امو

 نم رثكأ نبنم مهل لحي الو نيدهاشو يلوب الإ حاكن دقع مهل لحي ال هنأ
 .قادص نودب حاكنلا الو «عبرأ

 (مك رخؤت ىجرت سابع نبا لاق * نهغم ءاشت نم ىجرت إف هلوق
 نمل مسقت الف نهغم ءاشت نم رخؤت يأ يراخبلا مامإلا ةياور يف قبس

 .نهل مسقتف كيلإ نهمضت يأ « ءاشت نم كيلإ يوؤتو

 هللا نهركذ نم دعب نم يأ 4 دعب نم ءاسنلا كل لحي ال »© هلوق
 ىمن» ثيدحلا اذه يف سابع نبا لاق تايآلا هذه نم ىلوألا ةيآلا يف

 )١( يربطلا ريسفت 55/7١.

 ) )9يربطلا ريسفت 77/71 .

 تت اءضل"#4



 نم ناك ام الإ ءاسنلا فانصأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 انللحأ انإ يبنلا اهيأ اي ط ىلاعت هلوق ثيدحلا رخآ يف ركذ مث تارجاهملا

 نم كل ةصلاخ # هلوق ىلإ * نهروجأ تينآ يتاللا كجاوزأ كل

 . ءاسنلا فانصأ نم كلذ ىوس ام مرحو :لاق مث * نيئمؤملا نود

 امن سيل « مالسإللا ريغ نيد تاذ لك مرحو » ثيدحلا يف هلوقو

 ةدئاملا ةروس نم ىلاعت هلوقب هل لدتسا كلذلو تايآلا هذه يف ركذ

 نم ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو
 .* نيرساخلا

- 0968 



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - ©

 هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأاي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ © ٠
 .(51/بازحألا) © ًايلست اوملسو

 2 ش

 .©07نوكُري 4 نولصي ه : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق (؟ا/90

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 9يبنلا ىلع نوكرابي :لوقي * يبنلا ىلع نولصي » هلوق

 ةالصو ةكئالملا دنع هيلع هؤانث هللا ةالص : هيلاعلا وبأ لاقو

 . ”2”ةحيحص يف يراخببلا مامإلا هركذ .ءاعدلا ةكئالملا

 ٠١. باب «بازحألا ةروس ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )1(

 . 27/77 يريطلا نيسفت (5)

 ٠١. باب . بازحألا ةروس .ريسفتلا باتك :يراخبلا حيحص هيف

 تاء" كاس



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 ةنيدملا يف نوفجرملاو ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا هتئي مل نئل »

 1١(. /بازحألا) # اليلق الإ اهيف كنورواجي ال مث مهم كنيرغنل

 ع

 )58١0( # كنيرغنل » :سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 ,20كتنطلستل

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 .©20مهيلع كنطلسنل :لوقي # مهب كنيرغنل » هلوق

 : ىنعملا نايب

 مه ةدحاو ةفئاطل تافص هذه نأ رهاظلا * ةنئيدملا يف نوفجرملاو '

 مهنم مسق ركذ مث «قافنلا وهو ماعلا مهفصوب الوأ اوركذ ,نوقفانملا ظ

 ضرمب دارملاو .قافنلا ىلإ ةفاضإ بلقلا ضرمب اوفصتا نيذلا مهو

 )١( باب ,بازحألا ةروس .ريسفتلا باتك .ىراخبلا حيحص ٠١ .
 .يربطلا ريسفت (؟) 58/57.

 ب ا/الال د



 يبأو ةمركعو دهاجم نع ريرج نبا جرخأ امك انزلا ةوهش انه بلقلا

 اهيأاي © ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو 2)ديز نباو حلاص
 نهبيبالج نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا
 ىذألاف 4 ًاميحر ًاروفغ هللا ناكو نيذؤي الف نفرعي نأ ىندأ كلذ
 لبق نم تانمؤملا ضارعأ كاهتنا ةلواحم وه ةيآلا هذه ين روكذملا

 . نيقفانملا

 نورشني اوناك نيقفانملا نم رخآ مسق مهف ةنيدملا يف نوفجرملا امأ

 جرخأ امك «ةحيحص ريغ يهو اهب نوفجري نيملسملا ءادعأ نع ًارابخأ
 لهأ هقفان ناك يذلا بذكلا فاجرإلا :لاق ةداتق نع ريرج نبا

 .(©)ةدعو ددع مكاتا :نولوقي اوناكو .قافنلا

 ةعاظفل ماعلا دعب صاخلا ركذ باب نم انه فطعلاف اذه ىلعو

 . نيريخألا نيمسقلا دارفأ هبكترا يذلا مرجلا

 )١( يربطلا ريسفت 27/7١ .

 يربطلا ريسفت (؟) 27/75 .
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 ("؟)(ابس ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 رودقو باوجلاك نافجو ليثامتو بيراحم نم ءاشي ام هل نولمعي

 .(7١/أابس) # تايسار

 ه6 د د

 )581١( ةبوجلاك # باوجلاك © : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . 232ضرألا نم

 . ©"”ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 اهلبق يتلا ةيآلاب ةطبترم ةيآلا هذه * ءاشي ام هل نولمعي ا هلوق

 انلسأو رهش اهحاورو رهش اهودغ حيرلا ناميلسلو » ىلاعت هلوق يهو

 مهنم غزي نمو هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو رطقلا نيع هل

 .# ريعسلا باذع نم هقذن انرمأ نع

 .5* مقر باب عايبنألا ثيداحأ باتكو بس ةروس ءريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 ١/75. يربطلا ريسفت )١(

 ا 95)40-



 نم ءاشي ام مالسلا هيلع ناميلسل نجلا لمعي :اذه ىلع ىنعملاف
 رودقو باوجلاك نافجو ليثامتو بيراحم نم # تاعونصملا عاونأ

 . © تايسار

 .27تيبو ىلصمو دجسم لك مدقم وهو بارحم عمج بيراحملاو
 نم ةبوجلاك :رثألا اذه يف سابع نبا لاق « باوجلاك # هلوقو

 سابع نبا نع ينوعلا ةياور ينو «ءاملا اهيف عقنتسي يتلا ينعي . ضرألا
 . ”ضايحلا :باوجلاب ينعي :لاق

 نم نكرحي ال نبنكامأ يف تاتباث ينعي * تايسار رودقو هلوقو ظ

 , 27نهمظع

 وه رطقلا *« رطقلا نيع هل انلسأو » ىلوالا ةيآلا يف ىلاعت هلوقو

 نع ينوعلاو ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك ساحنلا
 نجلاف .هل اهانيرجأو ساحنلا نيع هل انبذأو ينعي .«7 سابع نبا

 © بيراحملا نم ةيناثلا ةيآلا يف ىلاعت هللا هركذام هرمأب اهنم نولمعي

 . كلذ ريغو نافجلاو ليثاتلاو

 )١( ةديبع يبأل نآرقلا زاجم ١/١154« يربطلا ريسفت 57/7١.
 يريطلا زيسفت (؟) ؟١1/5ل.

 ) )9يربطلا ريشفت 7/757,.

 ) ):4ىربطلا ريسفت 9/557

 ال١5 بل



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 نيتنج مهيتنجب مهانلدبو مرعلا ليس مهيلع انلسرأف اوضرعأف
 .(١1/أبس) * ليلق ردس نم ٍءيشو لئأو طمخ لكأ يتاوذ .

6 6 

 (587:) ديدشلا # مرعلا #9 : سابع نبا لاق : ىراخبلا مامإلا لاق

 .«)ءافرطلا *« لثألا »© كارألا « طمخلا ©

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ًاقرفم ريرج نبا هجرخأو

 .27سابع

 : ىنعملا نايب

 مهل أيه ثيح ةرفاو معنب ابس موق ىلع نتما هنأ هناحبس هللا ركذي

 ةقشم ريغ نم ةديعسلا ةايح لا بابسأ |مهيف رفوتت نيتنج نيب ةبيط ةدلب

 ركش عم معنلا هذهب عتمتلا مهل ىلاعت هللا حابأ مث .لمع الو رفس

 ىلاعت هلوق يف كلذو .هلضفب فارتعالاو العو لج مهيلع اهب معنمل

 .أابس ةروس «ريسفتلا باتك ,ىراخبلا حيحص )١(

 8١/57. يربطلا ريسفت (؟)

 4١لا -



 لامشو نيمي نع ناتنج ةيآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل إ» ةيآلا هذه لبق

 #*# روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركشاو مكبر قزر نم اولك

 ' هتعاط نع اولختو هركش نع اوضرعأف مهبر ةمعن اودحج مهنكلو

 سبحي ناك يذلا مهدس مده ًابيظع ًاليس مهيلع هللا لسرأف هتدابعو

 مهيتنجب ىلاعت مهدبو ماعلا لوط مهراجشأ مهل ىقسيف ءاملا مهل
 ردسلاو ءافرطلاو كارألا راجشأ نم نيتنج ةرمثملا راجشألاب نيتئيلملا
 نيدحاجلا نيرفاكلا ءازجج كلذو . عوج نم ىنغت الو نمست ال يتلا
 . مهيلع هللا معن

 دالك"



 "””( تافاصلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 يف ىرأ نإ ينب اي لاق يعسلا هعم غلب (ملف .ميلح مالغب هانرشبف ط ٠
 نإ يندجتس رمؤت ام لعفا تبأاي لاق ىرت اذام رظناف كحبذأ ينأ مانملا

 دق ميهاربإاي نأ هانيدانو نيبجلل هلتو املسأ املف ,نيرباصلا نم هللا ءاش
 «نيبملا ءالبلا وه اذه نإ ,نينسحملا يزجن كلذك انإ ايؤرلا تقدص .

 .(١٠١ا-١1١51/تافاصلا) *# ميظع حبذب هانيدفو

 دع د6 د

 نبا ىنعي دامح انثدح الاق سنويو حيرس انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 هللا يضر سابع نبا نع ليفطلا يبأ نع يونغلا مصاع يبأ نع ةملس
 ناطيشلا هل ضرع كسانملاب رمأ امل ميهاربإ نإ . . . » : لاق هنا [هنع

 ةبقعلا ةرمج ىلإ ليربج هب بهذ مث ميهاربإ هقبسف هقباسف يعسلا دنع
 دنع هل ضرع مث بهذ ىتح تايصح عبسب هامرف ناطيشلا هل ضرعف

 ليعامسا ىلعو نيبجلل هلت مث .تايصح عبسب هامرف ىطسولا ةرمجلا

 هريغ هيف يننفكت بوث يل سيل هنإ تبأاي : لاقو ,ضيبأ صيمق .
 ميهاربإ اي نأ هفلخ نم يدونف هعلخيل هجلاعف هيف يننفكت ىتح هعلخاف

 تت اال"
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 .نيعأ نرقأ ضيبأ شبكب وه اذإف ميهاربإ تفتلاف ءايؤرلا تقدص دق

 .230(. . . شابكلا نم برضلا اذه عبتتن انتيأر دقل : سابع نبا لاق

 : دانسإلا نايب
 نسحلا وبأ ىرهوجلا ناورم نب ناهعنلا نباوه حيرس- ١ ظ

 موي تام ةرشاعلا ةقبطلا رابك نم ءاليلق مهب ةقثوهو يدادغبلا
 .29ةعبرألاو يراخبلا هل جرخأ نيتئامو ةرشع عبس ةنس ىحضألا

 «بدؤملا دمحم وبأ .يدادغبلا ملسم نب دمحم نباوه سنوي - ؟
 جرخأ نيتئامو عبس ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا راغص نم تبث ةقث وهو

 . "0 ةعامجلا هل

 “٠ - (؟9هتمحرت تمدقت ةقث ةملس نب دامح .

 .220نيعم نب ىبحي مامإلا هقثو .ةقث ,يونغلا مضاع وبأ -

 ..©2ىمئيهلا ظفاحلا هقثوو

 ىأر .هنع هللا ىضر ىثيللا ةلثاو نب رماع وه ليفطلا وبأ -

 نع ىورو ثيداحأ هنع ظفحو باش وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 «سابع نباو دوعسم نباو يلعو رمعو ركب وبأ مهنم ةباحصلا نم ددع
 ةنس ليقف هتافو ةنس يف فلتخا دقو ةباحصلا نم تام نم رخآ وهو

 )١( دنسملا ١/5017 '

 .17/ةصالخلا 44/١". فشاكلا .57 مقر 785/١ بيرقتلا (5)
 .76017 مقر 517/١” ظافحلا ةركذت. 4.«.  مقر 785/5 بيرقتلا هه

 )1١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)
 . غ0 /ةصالخلا ,0#+/* فشاكلا ١15/١7 8 ١ بيذهتلا (6)

 ٠٠/4 دئاوزلا عمجم ©

 كاو1/44-



 نبا ظفاحلا ريخألا اذه حجرو ةئامو رشع ليقو ةثامو نيتنثا ليقو ةئام .

 )2١. ىبهذلاو رجح

 22 ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 .(0ةقثوهو يونغلا مصاع يبأ ريغ حيحصلا لاجر ّْ

 ءاملعلا دحأ نم حرج هيف دجوي ملو هقثو نيعم نبا نأ قبس دقو

 .احيحص ثيدحلا دانسإ نوكي اذه ىلعف

 ركذو دانسإلا اذهب ةملس نب قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 ,(©هلثم .

 : ىنعملا نايب

 هيلع ميهاربإ انرشبف ينعي « ميلح مالغب هانرشبف ط ىلاعت هلوق ظ

 نم ةياجتسا ةراشبلا هذهو ربك اذإ ملحلاب افصتم نوكي مالغب مالسلا

 ةيآلا هذه لبق هلوقب ىلاعت هركذ يذلا ميهاربإ ءاعدل العو لج هللا

 # نيحلاصلا نم يل به بر #

 يتلا نسلا غلب |ملف أشنو هل هانبهوف ينعي * يعسلا هعم غلب |ملف »» هلوق

 نم ريرج نبا جرخأ امك .هجئاوح ءاضقو هلمعل هيبأ عم اهيف ىعسي
 هعم غلب |لف  هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط .

 .©0لمعلا : لوقي « يعسلا

 )١( ةباصإلا ١١7/4 فشاكلا 2595 مقر 58/5.

 78١. مقر 28517 مقر 2/١١ عك مقر 801/7 بيذهتلا بيذهت (؟)

 7٠١/4. دئاوزلا عمجم هيف

 .28/ 77 ىريطلا ريسفت (#)

 .ا/ا// 78 ىربطلا ريسفت (5)
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 .2مدقت |مك نسح هدانسإو

 العو لج هللا نأ ينعي * كحبذأ ينأ مانملا يف ىرأ ينإ ىنب اي لاق

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ايؤر نأ ىلع ليلد اذه يفو ,كحيذأ نأ ىرمأي

 هدلو حبذ ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ مدقي مل كلذك نكت ملول ذإ ىحو

 رمألا نع درجت اذإ ركنم رمأو هو « مانملا يف كلذ ىأر هنأ لجأ نم

 . ىهإلا

 ىلع مادقإلا اهيلع بترتي ةراشتسا سيل 4 ىرت اذام رظناف ل هلوقو
 كلذ يف هنبا هضراع نإو ىلاعت هللا رمأل ضام وهف .همدع وأ ذيفنتلا

 وهو كلذ ىلع هقفاو ول |يف لاثتمالا ىلع هنيعت ةوق باستكا دصق اغإو

 .العو لج هللا رمأ لاثتما باوث نبالل لصحيلو هنم هلمؤي ناك ىذلا

 اذهبو * نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رمؤت ام لعفا تبأاي لاق »

 ناميإلا نم ةجردلا هذه ىلع هنبا دجو ثيح ميهاربإ سفن تنأمطا

 ام لعفا إف هلوق يفو «ىلاعت هللا رمأ ذيفنت ىلع كلذب ىوقتو دايقنالاو
 .هدلو حبذب ميهاربإل ىلاعت هللا نم ًارمأ تناك ايؤرلا نأ ليلد « رمؤت

 هلتو # ىلاعت هللا رمأ ذيفنتل اداقناو (لستسا يأ 4 املسأ |ملف

 لتلا لصأو «ضرألا ىلع هنيبج عقوف هقش ىلع هعرص ينعي * نيبجلل

 .29|بنيب ةهبحلاو نانيبج هجوللو ةهبحلا ىبناج دحأ

 . ؟ مقرررظنا )0ع(

 تادرفمو برعلا ناسل 1١/57 يبسولالا ريسفت ١2ال1/5 ةديبع يبأل نآرقلا زاجم (؟)

 .(نج ةدام) بغارلا

 تا اقعكس



 رمأ ذيفنتل (لسأ لف يأ « ايؤرلا تقدص دق ميهاربإاي نأ هانيدانو
 ميهاربااي نا إل العو لج نيملاعلا بر هادان كلذ يف اعرشو ىلاعت هللا

 كناميإ ةجرد رابتخا نم دوصقملا لصح دق ىنعي # ايؤرلا تقدص دق

 يزجن كلذك انإ )> اهيف هللا رمأ ذيفنت يف تعرشف ايؤرلا تقدص ثيح
 ليقثلا فيلكتلا اذه عفرو ةبركلا هذه |ىنع انجيرفتك يأ * نينسحملا

 «ةبقارملا مامت مهلا عأب العو لج هللا نوبقاري يذلا نينسحملا ءىفاكن

 ىلع بعصي رمأ ىلع |متمدقأ ثيح ًاناسحإ نينسحملا لمكأ نم اهتنأو
 . هلاتحاو هذيفنت سوفنلا

 4 (ملسأ |ملف إظ هلوق باوج # هانيدانو » ىلاعت هلوقف اذه ىلعو
 هلوق يف اهباوجو ؟ # (ملسأ املف © هلوق باوج نيأ لاقيو : ءارفلا لاق
 اهيقلتو «اذا ىتح»و «الف» باوج يف واولا لخدت برعلاو * هائيدانو ©

 رخآ عضوم ينو « تحتف اهوءاج اذإ ىتح  ىلاعت هلوق كلذ نمف
 .7)22باوص لكو (1-١7/رمزلا) (تحتفو)

 اذه نم مالسلا هيلع ميهاربإ هب رمأ ام نأ هناحبس ركذ مث

 ةوقو لجو زع هبرل هميظعتو هبح ةدش نايبل هل رابتخا وه امنإ فيلكتلا
 حضاولا يأ * نيبملا ءالبلا وهل اذه نإ © ىلاعت لاق ثيح .هب هناميإ

 هدعب يتأي نمل ةحلاص ةودق نوكيل كلذب هللا هالتبا امنإو .هلمأت نم لكل

 هلل ةعاط هربك دعب الإ هل دلوي مل يذلا ديحولا هدلو حبذ ىلع مدقأ ثيح

 لك نم ربكأ هبلق يف العو لج هللا بح نأ ىلع كلذ لدف .لجو زع

 . ءىش

 يف ءاج امك ميظع شبكب يأ « ميظع حبذب هانيدفو # ىلاعت لاق

 )١( ءارفلل نآرقلا يناعم ١/795.
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 شبكب وه اذإف ميهاربإ تفتلاف ١» سابع نبا لاق ثيح ؛بابلا ثيدح

 ٠ .« نيعأ نرقأ ضيبأ

 وهف حبذلل هتددعأ ام لكو شبكلا حبّذلاو : ءارفلا لاقو
 . حبد ١( ية

 ميهاربإ مدقأ يذلا نأ بابلا اذه ثيدح نم انل نيبت دقو اذه

 هيلع ليعامسإ وه اهآر يتلا ايؤرلا دعب هينب نم هحبذ ىلع مالسلا هيلع
 ٠ . مالسلا

 وه ىدفملا نأ سابع نبا نع قرط ةرشع نم ريرج نبا جرخأو

 : لاق ىنثملا نبا هخيش نع هجرخأ ام اهنم «مالسلا هيلع ليعامسإ

 نبا نع ىبعشلا نع نايب نع ةبعش انثدح لاق رفعج نب دمحم انثدح
 . ''2ليعامسإ وه : لاق ميظع حبذب هللا هادف: يذلا يف سابغ

 . 2) حيحص ثيدحلا اذه دانسإو

 )١( ءارفلل نآرقلا ناعم ١/895
 )١( يربطلا زيسفت 57 /277.

 )"( :.دانسإلا اذه نايب
 ١- مقر ثيدحلا يف مدقت ةقث وهو يئزنعلا ىنثملا نب.دمحم وه ىنثملا نبا ١١.

 ةقث وهو ردنغب فورعملا يندملا وه رفعج نب دمحم - ؟ .
 '- ثيدحلا يف مدقت .نقتم ظفاح ةقث وهو روهشملا مامإلا جاجخلا نباوه ةبعشو

 مقر )95(./

 : بيرقتلا) ةسماخلا ةقبطلا نم «تبث ةقثوهو .ىسمح الا رشب نباوه نايب أ ١١١/١
 مقر 1517( 1

 ثيدحلا . يف مدقت لضاف هيقف ةقث وهو روهشملا مامإلا ليحارش نب رماع وه ىبعشلاو - ه

 مقر )5١١(. ٠

 بيذهتلا بيذب# رظنا) ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف
  4مقر ”78/4.1159 مقر 5/4 كك مقر ١08٠/ 505مقرو

  56/4 4١مقر ١1١١(.
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 ركذي مل مالك ىلع فوطعم «نيبجلل هلت مث» ةياورلا هذه يف هلوقو
 هذه يف ركذ اموه هيلع فوطعملاو «ةرصتخم ةياورلا هذه نإ ثيح

 ليعامسإ هدلو عم ميهاربإ ةصق نايب نم اهريسفت يف مدقت امو تايآلا .
 . مالسلا |مهيلع

 رخآ لوق تايآلا ين ىدفملا نييعت يف سابع نبا نع ىور دقو

 ام اهنم تاياور كلذ يف ءاج دقو مالسلا هيلع قاحسإ هب دارملا نأ وهو

 نب ءاطع نع دامح انربخأ سنوي انثدح لاق دمحأ مامإلا هجرخأ

 الإ بابلا اذه ثيدح وحن ركذ مث . . . سابع نبا نع ريبج نب ديعس .
 . (7'2قاحسإ هنبا حبذي نأ ميهاربإ دارأ املف» هيف لاق هنأ

 رخآ يف طلتخا دق بئاسلا نب ءاطع ةياورلا هذه دانسإ يف نكلو
 هنع ىور نمم ةملس نب دامحو .7"2قبس |[ ةرصبلا ىلإ مدق ال هرمع
 تاقثلا ةياور ةياورلا هذه يف ءاطع فلاخ دقو .29طالتخالا دعب

 «مالسلا امهيلع ليعامسإ نم ًالدب قاحسإ اهيف ركذ ثيح ةقباسلا
 .ىلوألا ةياورلا اهيلع مدقتو .ةركنم هذه هتياور نوكتف

 نع دنه يبأ نب دواد نع قرط ةدع نم ريرج نبا هجرخأ ام اهنمو

 ام قرطلا هذه نمو ,قاحسإ وه ىدفملا نأ سابع نبا نع ةمركع
 نع دواد نع ىدع يبأ نبا انثدح لاق ىنثملا نبا هخيش نع هجرخأ

 :لاق « ميظع حبذب هانيدفو # ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةمركع
 .(©9قاحسإ وه

 05/١”. دحأ دنسم )1(

 .(50) مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 28١7/757. يربطلا ريسفت (5)'
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 نب دواد نأ الإ .مهمجارت تمدقت تاقث ةياورلا هذه لاجرو

 ةياورلا هذه يف تاقثلا فلاخ دقو ءهرمع رخآ يف مهب ناك دنه يبأ

 نأ اهيف ىتلا ىلوألا تاياورلا اهيلع مدقتو ةذاش هذه هتياور نوكتف

 . مالسلا هيلع ليعاسإ وه ىدفملا

 انثدح لاق بيرك وبأ انثدح :لاق ريرج نبا هجرخأ اموهو لوقلا

 نع ناعدج نب ديز نب يلع نع رانيد نب نسحلا نع بابح نب ديز
 يبنلا نع بلطملادبع نب سابعلا نع سيق نب فنحألا نغ نسحلا

 .0(2قاحسإ وه : لاق .هركذ ثيدح يف ملسو هيلع هللا لص

 يميمتلا رانيد نب نسحلا هيف نأل دودرم ثيدحلا اذه دانسإ نكلو

 نب ديز نب يلع هيف نأ امك )ليدعتلاو حرجلا ةمئأ رثكأ هكرت دقو

 . 7”2فيعض وهو ناعدج

 هدانسإ يفف :ثيدحلا اذه قاس ام دعب ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ناعدج نب ديز نب يلعو كورتم يرصبلا رانيد نب نسحلا امهو نافيعض

 . .29ثيدحلا ركنم

 : ةيلاتلا رومألا مالسلا هيلع ليعاسإ وه يدفملا نأ حجري امجو

 ءالتبالا اذه ربح ركذ نأ دعب لاق ىلاعتو هناحبس هللا نا : ًالوأ

 81١/57. يربطلا ريسفت (1)

 . 11799 مقر ١59/١ ءافعضلا يف ينغملا 2.1847 مقر 1١//58107 لادتعالا نازيم (؟)

 .084 14 مقر 1//١71 نازيملا ," 47 مقر ١//9” بيرقتلا (5)

 . ١9/5 ريثك نبا ريسفت (8)

 - اله٠١ د



 دلومب ةراشبلا يفف « نيحلاصلا نم ايبن قاحسإب هانرشبو »© ءادفلاو

 بحاص وه سيل هنأ ىلع ليلد ةصقلا هذه دعب مالسلا هيلع قاحسإ

 . مالسلا هيلع ليعاسإ ربكألا هوخأ وه امنإو ةصقلا

 ةدالوب رشب مالسلا هيلع قاحسإب رشب |نيح هناحبس هللا نا :ًايناث
 هتأرماو  ةراس نع ةياكح ىلاعت لاق ثيح هنم مالسلا هيلع بوقعي

 *« بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانرشبف تكحضف ةمئاق

 دقو حيبذلا وه مالسلا هيلع قاحسإ نوكي نأ هجوتي الف (١7/دوه)

 مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ رمأ هناو هل دلويس هنأ هناحبس هللا ريخأ

 كلذو لمعلا ىلع ًارداق حبصأو ىعسلا هعم غلب ام دعب هدلو حبذب

 .ابلاغ ناسنإلل اهيف دلوي يتلا نسلا لبقو ةلوفطلا ةلحرم دعب نوكي .

 نبا قيرط نم نيهجولا نيذه نايب يف ريرج نبا جرخأ دقو
 ميهاربإ هللا رمأ يذلا نإ :لاق هنأ يظرقلا بعك نب دمحم نع قاحسإ

 ربخلا ةصق يف هللا باتك يف كلذ دجنل انإو «ليعامسإ هينب نم هحبذب

 نيح لوقي هللا نأ كلذو ليعامسإ هنبا حبذ نم هب رمأ امو ميهاربإ نع

 نم ًايبن قاحسإب هانرشبو » ميهاربإ نم حوبذملا ةصق نم غرف
 *« بوقعي قاحسإ ءارو نمو ا .قاحسإب هانرشب :لوقي « نيحلاصلا .
 هللا نم هيف هلو قاحسإ حبذب هرمأيل نكي ملف نبا نباو نباب لوقي .

 . )ليعامسإ الإ هحبذب رمأ يذلا امو .هللا هدعو ام :دوعوملا

 مالسلا هيلع ميهاربإ مادقإ نأ ةقباسلا تاياورلا يف ءاج :ًاثلا
 ضرع ناطيشلا نأ كلذ نمو ةكم يف ناك العو لج هللا رمأ ذيفنت ىلع

 .ىلاعت هللا رمأ ذيفنت نم هعنمي ىتح هل سوسويل تارمجلا دنعهل

 )١( يربطلا ريسفت 7/77 85.

 -ا/مهآ



 حجري اذهف «مالسلا هيلع ليعاسإ وه ةكم يف ناك يذلا نأ .مولعمو

 هيلع قاحسإ وه ىدفملا نأب لوقلا نأ تاياورلا ضعب يفءاج دقو

 . برعلل مهنم ًادسح مهبذكو دوهيلا معز نم مالسلا

 انثدح لاق ديمح نبا انثدح :لاق ريرج نبا هجرخأ ام كلذ نمو

 ةورف نب نايفس نب ةديرب نع قاحسإ نب دمحم ينثدح لاق ةملس
 كلذ ركذ هنأ مهثدح هنأ يظرقلا بعك نب دمحم نع يملسألا

 نإ :رمع هل لاقف ماشلاب هعم ناك ذإ ةفيلخ وهو زيزعلادبع نب رمعل
 ناك لجر ىلإ لسرأ مث وه اى هارأل ينإو هيف رظنأ تنك ام ءيشل اذه

 ءاملع نم هنأ ىري ناكو همالسإ نسحو ملسأف ًايدوهي ناك ماشلاب هدنع

 انأو :بعك نب دمحم لاق «كلذ نع زيزعلادبع نب رمع هلأسف دوه

 ؟هحبذب رمأ ميهاربإ ينب يأ :رمع هل لاقف زيزعلادبع نب رمع دنع
 مهنكلو كلذب ملعتل دوه نإو نينمؤملا ريمأ اي هللاو ليعامسإ :لاقف

 هللا رمأ نم ناك يذلا مكوبأ نوكي نأ ىلع برعلا رشعم مكنودسحي

 كلذ نودحجي مهف هب رمأ امل هربصل هنم هللا هركذ يذلا لضفلاو .هيف

 لك .ناك امهيأ ملعأ هللاف ,مهوبأ قاحسإ نأل قاحسإ هنأ نومعزيو

 . 0'2هبرل اعيطم ابيط ارهاط ناك دق

 نب دمحم وهو هتاور دحأ فعضل فعض هيف رثألا اذه دانسإو

 .©9سلدم وهو عاسلاب حرصي مل قاحسإ نبا نآألو ,.27يزارلا ديمح

 )١( يربطلا ريسفت 77 /84.

 مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت (؟) )0( .
 )*( مقر ثيدحلا ف هتمجرت تمدقت )7( .

 هاله"



 نب رمع نع بهو نبا قيرط نم ىنعملا اذه يف ريرج نبا جرخأو

 ىدفملا :لاق هنأ سابع نبا نع حابر نب ءاطع نع ىكملا سيق

 . ؟"2دوهيلا تبذكو قاحسإ هنأ دوهيلا تمعزو « ليعامسإ

 ىكملا سيق نب رمع اهدانسإ يف نأل ةدودرم ةياورلا هذه نكلو

 .9(2كورتم وهو

 باوصلا لوقلا ىلع حيبذلا وه ليعامسإو : ميقلا نبا مامإلا لاقو
 قاحسإ هنأب لوقلا امأو مهدعب نم نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع دنع .

 ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو .ًاهجو نيرشع نم رثكأب لطابف

 عم باتكلا لهأ نع ىقلتم وه امنإ لوقلا اذه :لوقي هحور هللا سدق

 يفو هركب هنبا حبذب ميهاربإ رمأ هللا نأ هيف نإف مهباتك صنب لطاب هنأ

 ركب وه ليعامسإ نأ نيملسملا عم باتكلا لهأ كشي الو ءهديحو ظفل

 : مهيديأب يلا ةاروتلا يف نأ لوقلا هذه باحصأ رغ يذلاو .هدالوأ

 اهنأل مهبذكو مهفيرحت نم ةدايزلا هذهو :لاق .ءقاحسإ كنبا حبذا

 ليعاسإ ينب تدسح دوهيلا نكلو «كديحوو كركب حبذا» هلوق ضقانت

 . ©97فرشلا اذه ىلع

 قاحسإوه ىدفملا نأب لاوقألا ركذ امدعب ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 بعك نع ةذوخأم اهلك ملعأ هللاو لاوقألا هذهو» : مالسلا هيلع

 هنع هللا يضر رمع ثدحي لعج ةيرمعلا ةلودلا يف ملسأ امل هنإف رابحالا

 .285/ 1* يربطلا ريسفت 01

 ناويد .4507 مقر يبهذلل ءافعضلا يف ينغملا .448 مقر 571/5 بيرقتلا (0)

 . 7141 مقر 5١8/17 نازيملا ل07 مقر ١59 ص يبهذلل نيكورتملاو ءافعضلا

 ١6/1١ داعملا داز (9

- 65# 



 يف سانلا صخرتف هنع هللا يضر رمع هل عمتسا امبرف .ًايدق هبتك نع
 هللاو  ةمألا هذهل.سيلو ءاهنيمسو اهثغ هدنع ام اولقنو هدنع ام عامتسا

 ىدفملا نأب لوقلا نأ ركذ مث (هدنع امم دحاو فرح ىلإ ةجاح - ملعأ

 .2©')هب عوطقملا حيحصلا وه مالسلا هيلع ليعاسإ وه

 )١( ريثك نبا زيسفت 19/4 :

 اله



 (25١ ص ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١-

 مك .قاقشو ةزع يف اورفك نيذلا لب .ركذلا ىذ نآرقلاو ص
 نأ اوبجعو صانم نيح تالو اودانف نرق نم مهلبق نم انكلهأ

 اهإ ةملآلا لعجأ باذك رحاس اذه نورفاكلا لاقو مهنم رذنم مهءاج .

 0/١(. ص) # باجع ءىثل اذه نإ ادحاو

 ب # |

 )0588(  ينعي ناميلس ينثدح نايفس نع ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةرامع نب ىبحي نع شمعألا
 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هاتأو شيرق هتتأف بلاط وبأ ضرم

 نبا نإ :اولاقف هيف دعقف لهج وبأ ماقف لجر دعقم هسأر دنعو هدوعي

 مع اي :لاق ؟كنوكشي كموق نأش ام :لاق ءانتهلا يف عقي كيخأ

 لإ مجعلا يدؤتو برعلا اهب مهل نيدت ةدحاو ةملك ىلع مهديرأ
 لعجأ :اولاقف اوماقف .هللا الإ هلإ ال :لاق ؟يه امو :لاق «ةيزجلا

 ىتح أرقف « ركذلا يذ نآرقلاو ص » لزنو :لاق ؟ًادحاو الإ ةهلآلا .
 .©204 باجع ءيشل اذه نإ » غلب

 )١( دمحأ دنسم ١/271 57”.

 - ا/66



 :دانسإلا نايب

 خورف نب ديعس نب ىبحي مامإلا وه دمحأ مامإلا خيش ىيحي - ١
 ءانثلاو هميدقت ىلع ءاملعلا عمجأ ,ةودق مامإ نقتم ظفاح ةقث وهو ناطقلا

 نيتئامو نيعستو ناث ةنس تام «ةعساتلا ةقبطلا رابك نم وهو «هيلع
 .©)ةعامجلا هل جرخأ دقو .ةنس نوعبسو نان هلو

 .20هتمحرت تمدقت ظفاح ةقثاوهو ىروثلا وه نايمسو -'*

 .©)هتمحرت تمدقت ظفاح ةقث شمعألا نارهم نب نايلسو -

 :بيذهتلا يف رجح نبا ظفاحلا هنع لاق ةرامع نب ىيحي --

 سابع نبا نع ىور قوك .ةدابع ليقو دابع نبا لاقيو ةرامع نب ىيحي

 مزجو تاقثلا يف نابح نبا هركذ شمعألا هنعو بلاط يبأ توم ةصق

 .7(2ةبيش نب بوقعيو يراخبلا اذكو ةرامع نب ىبحي هنوكب

 ناك ممك 5
 220 تبث هقن ريبج نب ديعسو

 7” ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 مهلك يربطلاو يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هجرخأو

 مكاحلا هححصو . يذمرتلا هنسحو .دانسإلا اذهن شمعألا قيرط نم

 )١( ظافحلا ةركذت  598/5١مقر ”48/7 بيرقتلا 2738“ مقر 77.

 .(51) مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .(05) مقر ثيدحلا رظنا ف

 . :75/ةصالخلاو ++4/8 فشاكلا رظناو 255١ مقر ١09/١١ بيذهتلا (5)

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 017١. مقر 59/١١ 48 مقر ١4 2708 مقر 7١5/1١١ بيذهتلا بيذهت (7)

 تت اهك د



 . ()هحيحصت ىلع يبهذلا هشفاوو

 : ىنعملا نايب
 ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ # ص # ىلاعت هلوق

 نم وهو «هللا همسقأ مسق :لاق « ص  ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع
 .©0مدقت اك نسح دانسإ اذهو ")هللا ءامسأ

 هللا ء(مسأ نم مسال زمر هنأ ينعي «هللا ء(مسأ نموهو» هلوقو

 نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم مكاحلا هجرخأ ام كلذ نيبي .ىلاعت
 نم ءاهو «ميرك نم فاك» :لاق * صعيهك # ىلاعت هلوق يف سابع

 . (قداص نم داصو « ميلع نم نيعو ميكح نم ايو داه

 «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» : مكاحلا هللادبع وبأ لاق

 .2«©يبهذلا مامإلا هقفاوو

 روس ضعب اهب هناحبس هللا حتفتسي يتلا فورحلا نم اذهو

 اذه نأ ىلإ ةراشإ اهنأ اهنم ةريثك لاوقأ اهانعم يف ليق دقو .نآرقلا

 ةحاصفلا لهأ مهو برعلا هناحبس هللا هب ىدحت يذلا زجعملا نآرقلا .

 هذه نم نوكم كلذ اوعيطتسي ملف هضعب لثمب وأ هلثمب اوتأي نأ نايبلاو
 .*هلثمب نايتالا نع اوزجع كلذ عمو مهتغل اهنم نوكتت يتلا فورحلا

 «ريسفتلا باتك ,نآمظلا دراوم .7777 مقر ص ةروس .ريسفتلا باتك ,ىذمرتلا ننس )١(

 . 177/7 ص ةروس ريسفتلا باتك كردتسملا ,.1751/ مقر

 ١88/9. مجعلا نم ذخؤت اهنا معز نم «باب .ةيزجلا باتك , يقهيبلا ننس

 ١١5. 7/57 يربطلا ريسفت

 .١١ا//77 يربطلا ريسفت (؟)

 .(؟) مقر ثيدحلا رظنا 22

 71١/7. ميرم ةروس ءريسفتلا باتك ,كردتسملا (:)

 48/١. يسولألا ريسفت 87/١ يربطلا ريسفت ١51/1١ يبطرقلا ريسفت رظنا (0)

 - ا/مهال د



 لب » هللاب هعمس نم رّكذُي ,ريكذتلا يذ يأ « ركذلا يذ )> هلوق

 يأ « قاقشو  قحلا لوبق نع عانتماو ربكت « ةزع يف اورفك نيذلا
 .0©2نآرقلا اذبم نينمؤملا قحلا لهأل ةنيابمو فالخ

 نم ًاريثك انكلهأ يأ 4 نرق نم مهلبق نم انكلهأ |مك إظ هلوق
 باذعلا نم رارفلاب نيدانتم مهتاوصأ اوعفر * اودانف  مهلبق ماوقألا

 نيحب مهب باذعلا لوزن تقو سيلو ينعي « صانم نيح تالو
 يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ امك ؛كلذ نوعيطتسي ال ذإ هنم رارف
 وزن نيح سيل : لاق :سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نمو

 ظ 60 ارارف الو ظ

 ينعي 4 باجع ء ءيشل اذه نإ ًادحاو ًاهإ ةمآلا لمجأ )ف هلوق
 مهنأ كلذو (")مهع ءاجاح ىبليو اعيمج - سانلا ءاعد عمسي هنوك

 قح هنوردقي الو تانئاكلا عيمجب طيحملا ىلاعت هللا ملع نوروصتي ال

 .هرذف

 )١( يبطرقلا ريسفت. ١6/١414 ١2.1١46

  (0يربطلا ريسفت 171/751 .

 . (ازنةدام برعلا ناسل) عيرسلا ريسلا نم عون وزنلاو
 . 114/77 يربطلا ريسفت هيف

 - امهم



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 يشعلاب هيلع ضرع ذإ .باوأ هنإ دبعلا معن ناميلس دوادل انبهوو »©
 ىتح يبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ ينإ لاقف .دايجلا تانفاصلا .

 « قانعألاو قوسلاب احسم قفطف يلع اهودر .باجح اب تراوت

 0 /ص)

 ناسا

 . (585) قفطف » ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .«')اهبيقارعو ليخلا فارعأ حمسيو * قانعألاو قوسلاب احسم

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو
 .«")اهل اًبح اهبيقارعو ليخلا فارعأ حسمي لعج :لاق سابع

 : ىنعملا نايب

 ينعي * باوأ هنإ دبعلا معن ناهيلس دوادل انبهوو » ىلاعت هلوق

 قيرط نم ريرج نبا جرخأ (ىك .هتدابعو ىلاعت هللا ةعاط ىلع لبقم

 .39 مقر باب ءايبنألا ثيداحأ باتك .يراخبلا حيحص )1(

 ١05/57. يربطلا ريسفت (؟)

 -!ا/668-



 يبأ نب ديعس قيرط نمو . حبسملا باوألا :لاق سابع نبا نع يفوعلا

ا ريثك هلل ًاعيطم ناك : لاق ةداتق نع ةبورع
 .0©2ةالصل

 ينعي # دايجلا تانفاصلا ىشثعلاب هيلع ضرع ذإ # ىلاعت هلوقو
 ينثيو هيدي نيب عمجي يذلا نفاصلاو ,نفاص عمج تانفاصلا ليخلا

 .رفاحلا مدقم كبنسلاو ؛هيلجر ىدحإ كبنس فرط

 سرف ةفص يف يبارعألا نبا دشنأو

 اريسك ثالشثلا ىلع موقيي ام هناك لازي الف نوفصلا فلأ

 يف الإ ققحتت داكت ال ليخلا يف ةدومحملا تافصلا نم نوفصلاو

 .©2©2صلخلا برعلا

 نوكسلاب تفصو .هوذع يف عرسي يذلا وهو داوج عمج دايجلاو

 . "””اهيرج يف ةعرسلابو اهفوقو يف ةنينأمطلاو

 ىلع قلطي ريخلا «يبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ ينإ لاقف» :هلوق
 (76/تايداعلا) («ديدشل ريخلا بحل هنإو» : ىلاعت هلوق كلذ نمو لاملا

 . ةقباسلا ةيآلا يف ةروكذملا ليخلا انه هب دارملاو

 ىلاعت هللا ركذ نع تلصح يدنع ةديدشلا ليخلا ةبحم نأ : ىنعملا

 .( 69 ىوهلاو ةوهشلا نع دل هرمأو

 )١( يربطلا ريسفت 167/07.

 ةدام) برعلا ناسل 4٠« 5/5 ءارفلل نآرقلا يناعم « 187/1 ةديبع يبأل نآرقلا زاجم )١(

 . 195/77 ىبسولألا ريسفت (نفص

 .140/77 ىسولألا ريسفت 2165/77 يربطلا ريسفت_ (*)
 5١5/575. يزارلا ريسفت (؟

 الكم اد



 هيلع ناميلس نأو رصعلا ةالص انه هللا ركذب دارملا نإ :ليقو

 . ''0ليخلاب هلاغشنال رصعلا ةالص هتتاف مالسلا

 نأ مالسلا هيلع ناهيلس هللا يبن نم دعبي هنأل رهظأ لوألا لوقلاو ٠

 .رخآ ءيش يأب ةالصلا نع اغشني كني

 باجحلا ءارو ليخلا تفتخا ىتح ينعي «باجحلاب تراوت ىتح» : هلوقو

 يف سمشلا تباغ ىتح ينعي سمشلا ىلع دوعي ريمضلا نإ :ليقو

 .2')اهبيغم

 يف سمشلا ركذ مدعو ةيآلا يف ليخلا ركذل رهظأ لوألا لوقلاو

 . تايآلا هذه

 قوسلاب احسم قفطف # ليخلا ينعي * يلع اهودر © هلوقو

 ثيدح هيلع لدي (ى هديب اهقانعأو اهقوس حسمي لعج ينعي * قانعألاو

 . سابع نبا نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا بابلا

 اهرقع قانعألاو قوسلا حسمب دارملا نأ ةيآلا ىنعم يف يورو

 ةداتقو يرصبلا نسحلا نع ريرج نبا هجرخأ اهقانعأ برضو

 . 0ىدسلاو

 ريرج نبا هراتخا دقو حجرأ سابع نبا نع يورملا لوألا لوقلاو

 هبشأ سابع نبا نع هانركذ يذلا لوقلا اذهو :هحيجرت يف لاقو

 هللا ءاش نإ نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبن نأل ةيآلا ليوأتب

 1١60/577. يربطلا ريسفت (521)

 . ١657/57 يربطلا ريسفت ()

 ب الكا



 لغتشا هنأ ىوس ببس ريغب هلام نم الام كلهيو ةبقرعلاب ًاناويح بذعيل

 ىلع اذه .«'2اهيلإ رظنلاب هلاغتشاب اهل بنذ الو اهيلإ رظنلاب هتالص.نع

 .1977/157 يربطلا ريسفت 60

 تالك؟ د



 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 *« راصبألاو يديألا يلوأ بوقعيو قاحسإو ميهاربإ اندابع ركذاو

 .(15/ص)

 د ع

 .(؟80) يفةوقلا # يديألا # : سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 . )هللا رمأ يف رصبلا * راصبألا # ةدابعلا

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ,ةدابعلاو ةوقلا يلوأ :لوقي * راصبألاو يديألا يلوأ طظ ىلاعت هلوق

 .©0نيدلا يف هقفلا لوقي 4 راصبألاو

 )١( مقر باب .ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا حيحص 88.
 ) )09يربطلا ريسفت 110/77.

 داك"





 ( (١7 تلصق ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 هيلإ اوميقتساف دحاو هلإ مكهلإ امنأ يلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ لق ٠

 مه ةرخآلاب مهو ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا نيكرشملل ليوو هو رفغتساو

 .(725/تلصف) * نورفاك

 ع

 . ")هللا الإ هلإ ل نا نودهشي ال * ةاكزلا نوتؤي ال

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب لع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 مه :لاق # ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا نيكرشملل ليوو # ىلاعت هلوق

 . "2هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي ال نيذلا

 : ىنعملا نايب

 اهرسف ثيح يوغللا اهانعمب ةيآلا هذه يف ةاكزلا سابع نبا رسف

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب كرشلا ةليذر نم سفنلا ريهطتب

 .ةءارب ةروس .ريسفتلا تاتك . يراخبلا حيحص )1(

 .97/5؟14 يربطلا ريسفت (0)

 ب الكه-



 يعرشلا ىنعملاب ةيآلا يف ةاكزلا ريسفت ىلإ نيعباتلا ضعب بهذو
 ةداتق نع لوقلا اذه ىور دقو مهلاومأ ةاكز نوجرخي ال نيذلا يأ

 ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوقب هحجرو ريرج نبا هراتخاو امهريغو ىدسلاو

 نيذلا # هلوق ناك ولف :ريرج نبا لاق # نورفاك مه ةرخآلاب مهو
 نكي مل هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي ال نيذلا هب ادارم * ةاكزلا نوتؤي ال

 نم نأ مولعم هنأل ,ىنعم # نورفاك مه ةرخآلاب مهو ا هلوقل

 مهو » هلوق هللا عابتا ينو .ةرخآلاب نمؤي ال هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ال

 نع ءىبني ام # ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا  هلوق * نورفاك مه ةرخآلاب

 . 22)لاومألا ةاكز اهب ىنعم عضوملا اذه يف ةاكزلا نأ

 بسنأ ةيآلا يف ةاكزلا سابع نبا هب رسف يذلا ىنغملا نكلو :لوقأ
 ,نيكرشملا يف تلزن اهلبق امو ةيآلا هذه نإ ثيح تايآلا قايسل

 دعب اويطوخ مالسإلا يف اولخد اذإف ديحوتلاب ًالوأ نوبطاخم نوكرشملاو
 (مك كرشلا عم عفنت ال ةحلاصلا لامعألا نأ ذإ ةيعرشلا فيلاكتلاب كلذ

 # ًاروثتم ًءابه هانلعجف لمع نم اولمعام ىلإ انمدقو » ىلاعت لاق

 . (57/ناقرفلا)

 مويلل صيصخت وهف * نورفاك مه ةرخآلاب مهو 9 ىلاعت هلوق امأ

 دقو «مىلاعت هللاب ناميإلا مومع يف هلوخد دعب هب مامتهالل ركذلاب رخآلا

 . ةريثك تايآ يف هللاب ناميإلا عم رخآلا مويلاب ناميإلا ركذ رركت

 :هيلع ىنعملاو :سابع نبا لوق حيجرت يف ”يبيطلا لاقو
 هناحبس هيلإ اوبوتو ىلاعت هل ةدابعلا صالخإو ديحوتلاب هيلإ اوميقتساف

 135/56 يربطلا ريسفت 00

 تب الككا



 عضوف هلك كلذ اولعفت مل نإ مكل ليوو كرشلا نم مكل قبس امم ىلاعتو
 صالخإو ديحوتلا ىلع ةماقتسالا نأب نذؤيل ةاكزلا ءاتبإ عنم هعضوم

 قفوأو هو . سفنلا ةيكزت وه كرشلا نع ىربتلاو ىلاعت هلل لمعلا

 . ')مظنلا ةاعارمل الإ ةمألا ربح هيلإ بهذ امو مظنلا فيلأتل

 يف ةصالخلا»و «نايبلاو يناعملا يف نايبتلا» هبتك نمو نايبلاو ريسفتلاو ثيدحلا ءاملع نم -

 مالعألا)  ها/ ع ةنس قوت «حيباصملا ةاكشم»و «فاشكلا حرش»و «ثيدحلا ةفرعم

 .(5/١58؟ ىلكرزلل

 6/1 يسولالا ريسفت 00

 تالكالاد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 هل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلخ يذلاب نورفكتل مكنثأ لق )
 اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو .نيملاعلا بر كلذ ًادادنأ
 ءامسلا ىلإ ىوتسا مث نيلئاسلل ًءاوس مايأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف ردقو

 4« نيعئاط انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط ايتئا ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو
 .(١١-9/تلصف)

 ت0 2 03 0 ا

 (؟89) لاق ريبج نب ديعس نع لاهنملا لاقو : يراخبلا مامإلا لاق ١-

 ءايشأ نآرقلا يف دجأل ينإ :هنع هللا ىضر سابع نبال لجر لاق

 « نولءاستي الو ذئموي مهيب باسنأ الف » :لاق .يلع فلتخت
 « نولءاستي ضعب لع مهضعب لبقأو 80٠ ١/نوسؤملا)

 انك ام انير 8# (4؟/ءاسنلا) 4 اثيدح هللا نومتكي الو # (707//تافاصلا)

 ءامسلا مأ 8 لاقو ةيآلا هذه يف اومتك دقف (77/ ماعنألا) # نيكرشم

 ءاسلا قلخ ركذف ,(87 - 71/تاعزانلا) # اهاحد  هلوق ىلإ  اهانب

 يف ضرألا قلخ يذلاب نورفكتل مكنئأ لاق مث ضرألا قلخ لبق
 لبق ضرألا قلخ هذه يف ركذف -١5(. 4/تلصف) 4 نيعئاط - ىلإ - نيموي

 د /م"خ8-



 ًاعيمس  ًاميكح ًازيزع  ًايحر ًاروفغ هللا ناكو # ىلاعت لاقو «ءامسلا

 يف 4 مهنيب باسنأ الف ا لاقف «ىضم مث ناك هنأكف ©2084 ًاريصب

 ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم قعصيف روصلا يف خفني ىلوألا ةخفنلا

 يف مث نولءاستي الو كلذ دنع مهيب باسنا الف هللا ءاش نم الإ

 هللاو إذ هلوق امأ .نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأ ةرخآلا ةخفنلا

 لهأل رفغي هللا نإف 4 اثيدح هللا نومتكي الو *  نيكرشم انك ام انبر
 نيكرشم نكن مل لوقن اولاعت ,نوكرشملا لوقيف مهبونذ صالخإلا

 متكي ال هللا نأ فرع كلذ دنعف مهيديأ قطنتف مههاوفأ ىلع هللا متخيف

 قلخو # نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي امبر # هدنعو ًائيدح

 يف نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ءاسلا قلخ مث نيموي يف ضرألا

 ىعرملاو ءاملا اهنم جرخأ نأ اهوحدو «ضرألا احد مث نيرخآ نيموي

 هلوق كلذف نيرخآ نيموي يف اهبنيب امو ماكآلاو راجشألاو لابجلا قلخو

 *« نيموي يف ضرألا قلخ  هلوقو *« اهاحد كلذ دعب ضرألاو 0

 يف ءاسلا تقلخو مايأ ةعبرأ يف ٍءىش نم اهيف امو ضرألا تقلخف

 كلذو .كلذ هسفن ىمس # ًاميحر ًاروفغ هللا ناكو » هلوقو «نيموي

 ءدارأ يذلا هب باصأ الإ ًائيش دري مل هللا نإف كلذك لزي مل يأ ءهلوق

 . هللا دنع نم الك نإف نآرقلا كيلع فلتخي الف

 نب هللا ديبع انثدح يدع نب فسوي هينثدح : هللادبع وبأ لاق

 .2©2اذهب لاهنملا نع ةسينأ يبأ نب ديز نع ورمع

 نب عفان نأ محازم نب كاحضلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 .//حتفلا ةروسو 1١4 و ٠٠١ /ءاسنلا ةروس ًالثم رظنا (1)

 .تلصف ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص ١)

 - الكود



 ىلاعتو كرابت هللا لوق سابع نبا اي :لاقف سابع نبا ىتأ قرزألا

 الو ضرألا مهب ىوست ول لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا دوي ذئموي
 نبا هل لاقف 4 نيكرشم انك ام انّير هللاو » هلوقو 4 ًاثيدح هللا نومتكي

 نبا ىلع ىقلأ :تلقف كباحصأ دنع نم تمق كبسجا ىنإ :سابع
 سانلا عماج هللا نأ مهريخأف مهيلإ تعجر اذإف .نآرقلا هباشتم سابع
 دحأ نم لبقي ال هللا نإ : : نوكرشملا لوقيف دححاو عيقب يف ةمايقلا موي

 هللاو ا نولوقيف مهأسيف ,دحجن اولاعت : نولوقيف ءهدّحو نم الإ ائيش

 مهحراوج قطنتسيو مههاوفأ ىلع متخيف : لاق # نيكرشم انك ام ائبر
 نأ ول اونمت كلذ دنعف ,نيكرشم اوناك مهنأ مهحراوج مهيلع دهشتف

 .©9ًاثيدح هللا نومتكي الو مهب تيوس ضرألا

 : ىنعملا نايب

 ريرج نبا مامإلا ةياور نم نيبت «سابع نبال لجر لاقف» هلوق

 دقو .جراوخلا ء ءامعز نم وهو .قرزألا نب , عفان وه لئاسلا نأ ةقباسلا

 مامرلا ةياور يف تدرو يلا تايآلا هذه ضعب ريرج نبا ةياور ف ءاج

 . يراخبلا

 )١( يربطلا ريسفت 914/0.

 تالالعاا



 : لئاسم عبرأ ثيدحلا اذه يف لئاسلا اذه دروأ دقو

 باسنأ الف # ىلاعت هلوق يف ةمايقلا موي لؤاستلا يفن : ىلوألا

 مهضعب لبقأو إ» ىلاعت هلوق يف هتابثإو « نولءاستي الو ذئموي مهيب ْ

 .# نولءاستي ضعب ىلع

 ةخفنلا يف وه مهلؤاست يفن نأب هذه نع سابع نبا باجأ دقو

 ةخفنلا يف نوكي نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لابقإ نأو ىلوألا
 .ةرخآلا

 انكام انبر هللاو # ىلاعت هلوق يف مهاح نيكرشملا نامتك : ةيناثلا

 . 4 ًاثيدح هللا نومتكي الو » ىلاعت هلوق يف كلذ ءاشفإو « نيكرشم |

 مهتديقع ىلع نيكرشملا متكت نأب هذه نع سابع نبا باجأ دقو
 كلذ دنع نوكرشملا ىعديف صالخالا لهأل هللا رفغي انيح نوكي

 هللا متخي كلذ دنعف لجو زع هللا ةرفغم اولاني ىتح كرشلا نم مهتءارب
 مهؤاشفإ كلذف مهحراوج مهيلع قطنتف مههاوفأ ىلع العو لج
 .ايندلا يف مهنم تردص يتلا مهلاوقأو مهلامعأل

 همهف اموه كلذو ضرألا لبق ءاسلا قلخ هناحبس هللا نإ : ةثلاثلا

 اهكمس عفر اهانب ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ متنأأ » ىلاعت هلوق نم لئاسلا
 اهاحد كلذ دعب ضرألاو اهاحض جرخأو اهليل شطغأو اهاوسف

 قلخ هنأ ركذ العو لج هللا نأ عم # اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ ٠

 يذلاب نورفكتل مكنثأ لق 9 ىلاعت هلوق يف كلذو ءامسلا لبق ضرألا ٠

 لعجو .نيملاعلا بر كلذ ادادنأ هل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلخ

 ءاوس مايأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف

 تالاثلاآ د



 ايتئا ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث .نيلئاسلل

 . « نيعئاط انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط

 قلخ العو لج هللا نأب ةلأسملا هذه نع سابع نبا باجأ دقو

 ضرألا احد مث نيموي يف ءامسلا قلخ مث ةوحدم ريغ نيموي يف ضرألا

 بيترتلل تسيل # ءامسلا ىلإ ىوتسا مث # ىلاعت هلوق يف # مث و
 . يركذلا بيترتلل يه امنإو ينامزلا

 نأ هلوقن يذلاو : نيرسفملا ضعب لاوقأ ركذ امدعب نايح وبأ لاق

 نم اهعيمج ءايشألا هذه هنع تردص نمب مهرفكب اوعرقو اوخبو رافكلا

 نامزلا بيترتل ال رابخإلا بيترتل « مث # نأو ينامز بيترت ريغ
 اهيف لعجو ضرألا قلخ هنأ مكربخأ يذلاف : لاق هنأك .ةلهملاو

 ىوتسا هنأ مكربخأ مث اهتاوقأ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور
 ينامزلا بيترتلا .عقو كلذ يأ بيترتل ةيآلا يف ضرعت الف ء ءانسلا ىلإ

 رابخإلا فلأ ضرألا قلخ نم.ةردقلا يف عدبأ ء ءامسلا قلخ ناك املو .هل

 الف # هلوق دعب # اونمآ نيذلا نم ناك مث © هلوقك راصف «مثب هيف

 #« باتكلا ىسوم انيتآ مث © رابخإلا بيترت نمو .# ةبقعلا محتقا
 .©4)2 مكيلع مكبر مرح ام لتأ اولاعت لق » هلوق دعب
 لاعفأب هتاذل ةمزاللا لجو زع هللا تافص نع رابخالا : ةعبارلا ةلأسملا

  ًاريكح ًازيزع هللا ناكو - اهيحر ًاروفغ هللا ناكو )» ىلاعت هلوقك ىضملا

 . 4 ًاريصب ًاعيمس هللا ناكو

 )١( نايح يبأ ريسفت 188/17 .

 تب االالاك



)58٠( 

 هسفن ىمس العو لج هللا نأب كلذ نع سابع نبا باجأ دقو

 ىلع تافص نم هيلع لمتشت امب فصتم وهو .لزألا ذنم ءاسألا هذهب
 لاعفأف «هتدارإ قفو ىلع عقو الإ ًائيش دري مل العو لج هللا نأل ؛ماودلا
 ءامسألا هذبم هسفن ىمس لجو زع هللا نوك ىلإ ةعجار اذه ىلع ىضملا

 .لزألا ذنم

 ايتئا 8# : سابع نبا نع سواط لاقو : يراخبلا مامإلا لاق - 0

 .29انيطعأ * نيعئاط انيتأ اتلاق © ايطعأ : * اهرك وأ اعوط

 انثدح لاق ميهاربإ نب بوقعي ينثدح : لاق ريرج نبا هجرخاو

 نبا نع سواط نع لوحألا ناميلس نع جيرج نبا نع ةيلع نبا
 .9'2هلثم ركذو سابع

 دانسإب متاح يبأ نباو يربطلا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . ةحصلا يف يراخبلا طرش ىلع

 : ىنعملا نايب

 نبا اهرسفو ءيجملا ىنعمب نايتإلا نم * نيعئاط انيتأ # هلوق

 امهركذ نيهيجوتب ريسفتلا اذه ءاملعلا هجو دقو ,ءاطعإلاب سابع

 .رجح نبا ظفاحلا |

 ام جارخإب اترمأ امل هنأ كلذو ىنعملا بيرقت ىلع جرحم هنأ : لوألا

 ناك كلذ ىلإ اتباجأو كلذ ريغو تابنو رهنو رمقو سمش نم |مهيف

 .تلصف ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص ؛(١)

 .48/51 يربطلا ريسفت )١((

 تت االال# د



 نع رجح نبا هركذ .هاتعدوأ امب ءيجملا نع ءاطعإلاب ريعف ءاطعإلاك

 . 227ضايع يضاقلا

 معلا لهأ حرص دقو : رجح نبا لاق :كلذ ىلع اهرسفف دملاب انيتآ
 . ؟50رن اريبج نب ديعسو دهاجم هابحاص أرق امو هتءارق اهنأ تاءارقلاب

 دهاجمو نمابع نبا ىلإ اهبسنو ةءارقلا هذه ةيطغ نبا ركذو

 ةعاطلا نم [مكسفنأ نم ايطغأ ىنعمب كلذو : لاق مث ريبج نب ديعسو

 نم امل هللا هردق امو اهريخست ىلإ هلك اذه ةراشإلاو ءامكنم هتدرأام

 . 29هريسفت يف نايحوبا هركذ . اهلامعأ

 تاع ءارقلا يف يرزسجلا نبا اهرككذي مل ةءارسقلا هذهو : لوقأ

 .«ةدرشعلا

 اق  اهكوأ وطال ضرالو ا لق ل ا ف سابع نبا نع

 .نيعئاط انيتأ اتلاقف كراث ئجرخأو

 نم ةتبس يف دلو يتبسلا يبصحيلا ضايع نب ىسوم نبا لضفلا وبأ وه ضايع يضاقلا )١(
 يف نيروهشملا ءاملعلا نم وهو ةطانرغ :ءاضق مث ابهءاضق يلوو 47/5 مانع برغملا دالب. ٠

 قراشم»و «ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا» هفيناصت نمو .باسنألاو ةغللاو ثيدحلا

 2200 .(187/9 يلكرزلل مالعألا) ه4 ماع يفوت ,ثيدحلا يف «راونألا
 .5085/7 يرابلا حتف (؟)

 . :1//81/ طيحملا رحبلا (*99

 .5//753رشنلا (:)

 ب الالك



 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق
 . '"7يبهذلا هقفاوو

 يفو هلثم ركذو سابع نبا نع دهاجم قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 200( نيعئاط انيطعا اتلاقف » هرخآ

 نأ وه ضرألاو ءامسلا نم بولطملا رمالا نأ نايب ةياورلا هذه يفو

 . امل ىلاعت هللا اهنس ىتلا ةمظنألا قفو ىلع اريست

 .ناميالا باتك .؟ا//١ كردتسملا ١١(

 تت االالث



 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 يذلا اذإف نسحأ يه ىتلاب عفدا ةئيسلا الو ةنسحلا ىوتست الو »©

 (71/تلصف) # ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب

 م دع

 )١91١( يه يتلاب عفدا ## : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 مهمصع هولعف اذإف ةءاسإلا دنع وفعلاو بضغلا دنع ريصلا # نسحأ

 .204 ميمح يلو هنأك  مهودع ممل عضخو هللا

 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يقهيبلاو يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 يه يىتلاب عفدا ل ىلاعت هلوق يف ابنع هللا يضر سابع نبا نع

 بضغلا دنع ريصلاب نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا رمأ : لاق * نسحأ
 هللا مهمصع كلذ اولعف اذإف ةءاسإلا دنع وفعلاو لهجلا دنع ملحلاو
 .290ويمح يلو هنأك مهودع مهل عضخو ناطيشلا نم

 .تلصف ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 2(

 ١١9/55. يربطلا ريسفت (5)
 يه يتلاب عفدي نأ نم هب هللا هرمأام باب ءحاكنلا باتك 15/7 ىربكلا ننسلا

 تا الالك



 (:”( سروشلا ةروس »

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ال لق تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هدابع هللا رشبي يذلا كلذ ©

 اهيف هل دزن ةنسح فرتقي نمو ىرقلا يف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ

 .(77/ىروشلا) #* روكش روفغ هللا نإ ًانسح

 نب دمحم انثدح راشب نب دمحم ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق (5959

 نع اسواط تعمس : لاق ةرسيم نب كلملا دبع نع ةبعش انثدح رفعج

 يف ةدوملا الإ # ىلاعت هلوق نع لئس هنأ اهبنع هللا ىضر سابع نبا

 .ملسو هيلع هللا لص دمحم لآ ىبرق : ريبج نب ديعس لاقف # ىبرقلا
 نطب نكي مل ملسو هيلع هللا لص يبنلا نا تلجع : سابع نبا لاقف
 مكنيبو ينيب ام اولصت نأ الإ : لاقف ةبارق مهيف هل ناك الإ شيرق نم

 .200( ةبارقلا نم

 ١ مقر باب .ىروشلا ةروس .ريسفتلا باتك .ىراخبلا حيحص 21(

 تت الالالد



 دانسإلا اذهب ةبعش قيرط نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخأو

 . 22هلثم اركذو
 هلوق يف سابع ن نبا نع ةمركع قيرط نم يناربطلا مامإلا هجرخأو

 نإ : لاق « ىرقلا يف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق ف لجو زع

 هيلع مكلأسأ ال لق ظ لجو زع لاقف مأ ليذه يف هل تناك ىتح

 ' الو ينوبذكت الو ينونوحمت الو ىتبارق يف ينوظفحت نأ الإ * ارجأ

 .2؟"7ينوذؤت

 سانلا رثكأ : لاق يبعشلا قيرط نم مكاحلا هللا دبع بأ هجرخأو

 « ىرقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق زف ةيآلا هذه يف انيلع

 نم نطسب سيل شيرعق يف تيب طسوأ ناك ملسو هيلع هللا لص هلل |

 ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق : لجو زع هللا لاقف ,هدلو دقو الإ مهنوطب

 .اهب ينوظفحتو مكنم يتبارقب ينودوت نأ الإ هيلإ مكوعدأ ام ىلإ

 هذهب هاجرخي مل ثيدح اذه : لاق مث * كلذ وحنب اههنع هللا يضر سابع

 طرش يلع حيحص ةمركع ثيدح نإف اهطرش ىلع حيحص وهو ةدايزلا
 مامإلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص .دنه نب دواد ثيدحو يراخبلا

 .©9كلذ ىلع ىبهذلا

 385 2779/1 دمحأ دننسم 01(

 679١. مقر ىروشلا ةروس ءريسفتلا باتك «يذمرتلا ننس

 1/5/١. يناريطلل ريغصلا مجعملا (5)

 . 448/5 ريسفتلا باتك ,كردتسملا (5)

 م الا/8-



 : ىنعملا نايب .

 دوعت ةيآلا يف ةراشإلا * هدابع هللا رشبي يذلا كلذ # ىلاعت هلوق

 اونمآ نيذلاو # ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق يف روكذملا ميقملا ميعنلا ىلع

 كلذ مهبر دنع نوءاشيام مهل تانجلا تاضور يف تاحلاصلا اولمعو

 . © ريبكلا لضفلا وه

 * ىبرقلا يف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق  ىلاعت هلوق

 ريمضلاو ,ةكم لهأ نم نيكرشملل * مكلأسأ ال » هلوق يف باطخلا
 ىلص هللا لوسر هيلإ مهاعد يذلا رمألا ىلع دوعي # هيلع 9 هلوق يف
 هب مهءاج امب ناميإلاو ةيهولألاب هناحبس هللا دارفإ وهو ملسو هيلع هللا
 .ىدهلاو تانيبلا نم

 نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا نيب * ىبرقلا يف ةدوملا الإ © هلوقو

 ىلع ىنعملاف «ةبارق مهيف هلو الإ شيرق نوطب نم نطب نكي مل هنإ ثيح
 |ميف ينوعيطتف ةبارقلا ةلص نم مهنيبو ينيب امل ينودوت نأ الإ :اذه

 .ةرخآلاو ايندلا يف مكرما حالص هيف ام هب مكرمأ

 دمحأ مامإلا جرخأ دقو هتعاطب هللا ىلإ برقتلا دارملا نأ :املوأ

 الإ :ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع كلذ يف ريرج نباو يناربطلاو

 . هتعاطب هللا ىلإ اوددوتت نأ

 مهيف دمحأ لاجرو يناريطلاو دمحأ هاور : يمثيحلا ظفاحلا لاق

 امة



 هلاجر ةيقبو فعض هيفو هريغو نيعم نبا هقثو ديوس نب ةعزق

 . (1)تاقث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبارق ةيآلا يف ىبرقلاب دارملا نأ :اهيناث

 7 هنا سابع نبا نع كلذ يف ٍناربطلا جرخأ دقو نوندألا ملسو

 ىرقلا يف ةدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق © ةيآلا هذه تلزن
 0 نيذلا ءالؤه كتبارق نم هللا لوسر اي :اولاق
 . امهانباو ةمظافو يلع :لاق

 نسحلا نب برح ةياور نم يناربطلا هاور : يمثيملا ظفاحلا لاق

 مهلك اوقثو دقو عيبرلا نب سيق نع رقشألا نيسح نع ناحطلا
 . "2تاقث هلاجر ةيقبو .ةعامح مهفعضو

 ىلص هللا لوسر ةبارق ةيآلا يف ىبرقلاب دارملا نأ و هو لوألا لوقلاو

 :نيرمأل حجارلا وه شيرقل ملسو هيلع هللا

 يراخبلا مامإلا هاور ثيح سابع نبا ىلإ ًادانسإ حصضأ هنأ امهوأ
 ظفاحلا مالك نم انل نيبت اك فعض امهاجر ضعب يف نارخآلا نالوقلاو
 . يمثيه لا

 ةروسلا هذه نإ ثيح ةيآلا قايسل بسنأ لوقلا اذه نأ :اهيناثا

 هذه لبقف شيرق رافك يف تلزن تايآ قايس يف تءاج ةيآلا هذهو ةيكم
 هب نذأي ملام نيدلا نم مه اوعرش ءاكرش مهل مأ إط ىلاعت هلوق ةيآلا

 هللا ًاشي نإف ابذك هللا ىلع ىرتفا نولوقي مأ # ىلاعت هلوق اهدعبو * هللا

 تاذب ميلع هنا هتاملكب قحلا قحيو لطابلا هللا حمو كبلق ىلع متخي

 )١( دئاوزلا عمجم ٠١7/17 - يربطلا ريسفت 70/5105.

 دئاوزلا عمجم (؟) 1١1/17.

 -اط1/8-



 وهف شيرق رافكل ًاباطخ تلزن ةيآلا نأ هيف لوألا لوقلاو * رودصلا
 .ةيآلا قايسل بسانملا

 نوندألا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبارق دارملا نأب لوقلا امأ

 هللا لوسر اي اولاق» هيف ءاج ثيح نينمؤملل باطخ ةيآلا نأ هنم مهفيف

 . (امهانباو

 ءاهيف باطخلا هيجوت ثيح نم ةيآلا قايسل فلاحم لوقلا اذهف
 نيدوجوم انوكي مل امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نأ هيلع دري هنأ اك

 . ةنيدملا يف الإ ادلوي ل ثيح ةيآلا لوزن تقو

 ثيح نم رهاظ ريغف هتعاطب هللا ىلإ برقتلا دارملا نأب لوقلا امأو

 هللا لوسر هيلإ مهاعد يذلا رمألا وه هتعاطب هللا ىلإ برقتلا نأل ىبعملا

 سفن وه هيلإ مهوعدي يذلا ءيشلا نوكي الو .ملسو هيلع هللا لص
 نأ انريتعا اذإ الإ .هل مهتباجتسا لباقم مبنم هبلطي يذلا رجألا

 هللا ىلإ اوبرقتت نأ مكنم بلطأ نكل ىنعملا نوكيف عطقنم ءانثتسالا

 مادام ىلوأ لاصتالا وهو لصألا ىلع ىقبي ءانثتسالا نوكو .هتعاطب

 . هزيجي مالكلا قايس

 كلذو ,207ةنسح بستكي ىنعي # ةنسح فرتقي نمو  هلوق

 . باوثلا ةفعاضمب كلذو # انسح اهيف هل دزن # حلاصلا لمعلاب

 )١١( (فرق ةدام) بغارلا تادرفم .

 8١ضوا-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 .(50 /ىروشلا) * ريدق ميلع هنإ يقع ءاشي نم لعجيو
 دع دع 0 ا 1

 (؟97) ال 4 ًاميقع » :سابع نبا نع ركذيو :يراخبلا مامإلا لاق

 , دلت

 نع رييوج ظفلب قلعملا ظفللاب هركذو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 هب مزجي ملهنأكف عاطقناو فعض هيفو سابع نبا نع كاحضلا

 . 297كلذل

 . هظفل اذهو ربيوج ةياورب ينعي «ربيوج ظفلب» .هلوقو

 يراخبلا مامإلا هركذي مل يأ «كلذل هب مزجي مل هنأكف» هلوقو

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ نكلو

 .ىروشلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص )9

 .5777/8 يرابلا حتف (9)

-75- 



 .”عتليال :لوقي 4 يقع ءاشب نم لعجتو ط هلرق يف سابع

 0م اك بح وهو مزجلا ةخيصب قي اريث

 ىلوألا ةياورلا يف هلوق نم ىلوأ (« حقلي ال» ةياورلا هذه يف هلوقو

 . لجرلاو ةأرملا لمشيف حاقلإلا امأ ةأرملاب صتخت ةدالولا نأل «دلت ال»

 )١( يربطلا ريسفت 88/70

 ) )5مقر ثيدحلا رظنا 7 .

-78*- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - *

 .(057/ىروشلا) 4 انرمأ نم ًاحور كيلإ انيحوأ كلذكو
 د6 د د 1

 (؟94) 4 انرمأ نم ًاحور ظ سابع نبا نع ركذيو : يراخبلا مامإلا لاق

 .0©2نآرقلا

 يبأ نب يلع قيرط نم متاح يبأ يبأ هلصو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 .2©2اذهب سابع نبا نع ةحلط

 : ىنعملا نايب
 نم موهفملا يحولا ىلإ دوعت * كلذكو إ ىلاعت هلوق يف ةراشإلا

 نم وأ ًايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ف ةيآلا هذه لبق ىللاعت هلوق

 .* ميكح يلع هنإ ءاشي ام هنذإب يحويف ًالوسر لسري وأ باجح ءارو

 انيحوأ كلبق نم لسرلا ىلإ انيحوأ يذلا يحولا كلذكو : : ىنعملا

 ايحت هب هنأل ًاحور نآرقلا ىمسو ءانرمأ نم ًاحور نآرقلا اذه كيلإ

 .ىروشلا ةروس «ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص ()
 . 577/8 يرابلا حتف 5

- 985 - 



 هللا ةدابع وهو هلجأ نم قلخ ام كردي ال يذلا بلقلاف «ةتيملا بولقلا

 اذه ىلإ ههبني منيح تيملا بلقلا اذه ىبحي نآرقلاف .ًاتيم ربتعي هدحو

 ىتح ةيبرتلاب كلذ دعب هاعري مث هب ناميإلا ىلإ هدشريو .يماسلا فدهلا
 .ناميإلا اذه هيف ىوقتي

- 4446 





 (:5, فرخزلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 مث هروهظ ىلع اووتستل نوبكرت ام ماعنألاو كلفلا نم مكل لعجو

 .(17١/فرحخزلا) # نينرقم هل انك امو اذه

 (؟98) 20. نيقيطم * نينرقم ا سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 0"2هلثم ركذو

 باودلا هذه طبض ىلع نيرداق الو نيقيطم انك امو : ىنعملا

 هل ترص اذإ اذه تنرقأ دق مهوق نم . اهريس يف مكحتلاو كلفلاو

 . "9قيطمو هل طباض يأ نالفل نرقم نالفو .هتقطأو انرق

 . فرخزلا ةروس .ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 .00/7؟0 يربطلا ريسفت (79)

 .05/170 يربطلا ريسفت (5)

 - ا/مال



)555١ 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 بديل حري فكي نم نب ةدحاو نأ انا وكب نأ اوف

 دنع ةرخآلاو ايندللا ةايخلا عام امل كلذ لك نإو ًافرخزو . نوثكتي

 . 070 -377/فرخزلا) # نيقتملل كبر

 2 د

 رافكلا توييل تلعب رافك مهلك سانلا لمجأ نأ الل  ةدحاوةمأ

 . 22)ةضف ررسو - جرد يهو - ةضف نم جراعمو ةضف نم ًافقس

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم اقرفم ريرج نبا هجرخأو
 . 29'2سابع

 : ىنعملا نايب

 ةدحاو ةعامج يأ « ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ الولو » هلوق

 . فرخزلا ةروس .ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )غ1(

 ٠7١/70 يربطلا ريسفت (؟)

 - الملل



 يف سابع نبا لوق نم انل نيبت امك رفكلا وه دحاو رمأ ىلع نيعمتجم '
 .«ارافك مهلك سانلا لعجأ نأ الول» ةيآلا ريسفت

 « ةضف نم ًافقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل © ىلاعت هلوقو 200
 هنوري امم هللاب رفكلا ىلع سانلا عمتجي نأ الول :هانعم تايآلا رخآ ىلإ

 اهفراخزو ايندلا عاتم انرخسل رافكلا هب عتمتي يذلا ميعنلا نم

 :لاق يرصبلا نسحلا نع ةيآلا ىنعم يف ريرج نبا جرخأ دقو ش

 كرابت هللا لعجل ايندلا ىلإ نوليمي نوعمجا ارافك سانلا نوكي نأ الول

 لعف امو اهلهأ رثكأب ايندلا تلام دقل هللاو :لاق مث لاق يذلا ىلاعتو

 .2020!؟هلعف ول فيكف كلذ

 ريرج نبا هجرخأ بهذلا وه :سابع نبا لاق «ًافرخزو» هلوقو

 )١( يربطلا ريسفت 58/50

 يربطلا ريسفت (؟) ١1/56.

-988 



259590 

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - *

 « بيرق هلوهف اناطيش هل ضيقن نمحر لا ركذ نع شعي نمو
 .(75/فرخزلا)

 د 6

 .20معي # شعي 8 :سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 نع بيبش قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 ركذ نع شعي نمو ا هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع رشب
 .0©2.معي :لاق * نمحرلا

 : ىنعلا نايب

 ىشعلا سابع نبا رسف # نمحرلا ركذ نع شعي نمو ظ هلوق
 يشع ىشعي ىشع نم نيشلا حتفب «* شعي # ةءارق ىلع كلذو ىمعلاب

 : ىثعألا لوق هنمو هرصب بهذ اذإ

 اريرض ىششعأ قلخلا فلتحملا نيدفاولا بئاغ الجر تأر

 .فرخرزلا ةروس ءريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص 69

 033/4 يرابلا حتف (0)
 داق



 دبع نعريسفتلا اذه ىور مث يربطلا ريرج نبا كلذ ركذو

 , ")ملسأ نب ديز نب نمحرلا

 . "”يرصبلا مالس نب ىبحي ةءارق هذه نأ يسولالا ركذو

 ."”)رشعلا تاءارقلا نم يرزجلا نبا اهركذي ملو

 نمو اهانعمف نيشلا مضب « شعي 8 ةروهشملا ةءارقلا ىلع امأ

 برعلاو يرهزألا لاق ءوشعي اشع نم «نمحرلا ركذ نع ضرعي
 توشعو ءابدتهم اهتدصق يأ ءاوشع وشعا رانلا ىلإ توشع :لوقت
 . لعفلاب نيلوصوم نعو ىلا نيب نوقرفيف اهنع تضرعأ يأ اهنع

 أرق نمو : لاق نمحر لا ركذ نع ضرعي نم : هانعم : ءارفلا لاقو

 معي نم هانعمف  حتفلاب ينعي «  نمحرلا ركذ نع شعي نمو
 , (50هنع

 )١( يربطلا ريسفت 7/70

 قلخلا فلتخم » هلوقو «نانيعلا نادفاولاو .ءرصبلا دقاف ىنعي « نيدفاولا بئاغ » هلوقو «

 دقفي هفصو ثيح « ًاريرض ىشعأ » هلوق هنم دهاشلاو ءربكلا نم همسج ريغت دق يأ

 يربطلا ريسفت شماه نم ) رصبلا دقف وه ىشعلا نأ نيبتف ىشعلابو رصبلا (.
 )١( يسولالا ريسفت 56/8١.

 5397/5 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا 9

 مالس نب ىيحيو 5/19 نآرقلا يناعم (اشع) ةدام برعلا ناسل .75/70 يربطلا ريسفت (5)

 نسحلا نم ةءارقلا عمس هنأ ركذو ءارفلا تاقبط يف «يرزجلا نبا هل مجرت يرصبلا

 ةيبرعلا ةغللاب ةفرعمو ةنسلاو باتكلاب ملع اذ اتبث ةقث ناكو لاق هريغو يرصبلا
 - "ال / ١ ءارقلا تاقبط -

 ةيبرع تماقتساو ًادانسإ تحص ثيح ةربتعملا ةءارقلا طورش تعمج دق ةءارقلا هذهو
 .ينامثعلا مسرلا تقفاوو

- 8/841١ 



)554( 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 .(00 /فرخزلا)# نيعمج ا مهانقرغأف مهنم انمقتنا انوفسآ الف ©

 كك ش

 > . ©")انوطخسأ

 نبا نع ةحلط يبا نب ىلع قيرصط نم ريرج نباهجرحخأو
 ْ ش ٠ ظ . 9سابع

 : ىنعملا نايب

 نيبتو هموقو نوعرف ةصق يكحت تايآ نمض تءاج ةيآلا هذه

 مل اعت هلوق تايآلا هذه لوأو مالسلا هيلع ىسوم ةوعد نم مهفقوم

 بر لوسر ينإ لاقف هئالمو نوعرف ىلإ انتاياب ىموم انلسرأ دقلو ©
 . © نيملاعلا

 هذه يف هناحبس نيب دقو هموقو نوعرف ىلع دوعي ةيآلا يف ريمضلاف

 . فرخزلا ةروس ريسفتلا باتك يراخبلا حيحص )1(

- 1895 - 



 ىلاعت هللا ماقتنا يف ًاببس ناك يذلا مهربجتو مهنايغط نم ًائيش تايآلا

 كلم يل سيلا موقاي لاق هموق يف نوعرف ىدانو # ىلاعت هلوقب مهنم
 اذه نم ريخ انأ مأ .نورصبت الفأ ىتحت نم ىرجت راهنالا هذهو رصم

 وأ بهذ نم ةروسأ هيلع ىقلأ الولف . نيبي داكي الو نبهم وه يذلا ْ

 ًاموق اوناك مهنإ هوعاطاف هموق فختساف نينرتقم ةكئالملا هعم ءاج ْ

 سابع نبا لاق .4 نعيمجأ مهانقرغاف مهنم انمقتنا انوفسآ |لف نيقساف

 نم ريرج نبا جرخأو .« انيطخسأ 4# انوفسآ ظ » : رثألا اذه يف

 . '"0انوبضغا امل : لوقي : لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط

 تفسأ دق لاقيو ءانوبضغا *« انوفسآ (لف » : ةديبع وبا لاقو

 .©9ءارفلا اهرسف اذببو .©0تبضغ

 يف هب دارملا نكلو .نزحلا ىنعمب يتأيو بضغلا ىنعمب يتأي فسألاو

 .(©7بضغلا ةيآلا

 )١( يربطلا ريسفت 8/76.
 . 5١0/5 ةديبع يبال نآرقلا زاجم (؟)

 . 017/79 ءارفلل نآرقلا يناعم (6)

 . (فسأ ةدام) بغارلا تادرفم (4)

 ا"



)5958( 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ريخ انتهآآ اولاقو . نودصي هنم كموق اذإ الثم ميرم نبا برض الو و

 دبع الإ وه نإ . نومصخ موق مه لب الدج الإ كل هوبرض ام وه وأ

 مكنم انلعجل ءاشن ولو .ليئارسا ىنبل الثم هانلعجو هيلع انمعنا

 نوعبتاو اهم نرتمت الف ةعاسلل ملعل هنأو نوفلخي ضرألا يف ةكئالم

 .(51- هال/فرخزلا) # ميقتسم طارص اذه

 نك

 مصاع نع نابيش انث مساقلا نب مشاه انثدح : دمحأ مامالا لاق
 نبا لاق لاق يراصنالا ليقع نبا يلوم ىبحي يبا نع نيزر يبا نع

 قفط مث اهنع اولأسيف امل اونطفي مل مأ اهنع اولأسي ملف سانلا اهملعأ

 حار اذإ اه انأ تلقت لت انمو الث ماق |ملف « ءانئدحي

 أ بتعليم سانا اهدنحا يور افق ليبي كأس

 نإ معن : لاق اهلبق تأرق يتاللا نعو اهنع ينربخا تلقف اهل اونطفي

 سيل هنأ شيرق رشعماي : شيرقل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ب ا ا!858-



 دبعت ىراصنلا نأ شيرق تملع دقو ريخ هيف هللا نود نم دبعيدحأ

 نأ معزت تسلأ دمحاي : اولاقف دمحم يف لوقي امو «ميرم نب ىسيع

 مهتهلآ نإف ًاقداص تنك نئئلف ًاح اص هللا دابع نم ًادبعو ًايبن ناك ىبسيع .

 الشم ميرم نبا برض املو » لجو زع هللا لزنأف : لاق .نولوقت امكل
 : لاق # نودصي لام : تلق : لاق #* نودصي هنم كموق اذإ

 ميرم نب ىسيع جورخ وه : لاق # ةعاسلل ملعل هنأو ١ نوجضي ظ
 . ©)ةمايقلا موي لبق مالسلا هيلع

 : دانسألا نايب .

 .تبث ةقثوهو .يئيللا رضنلا وبا وه مساقلا نب مشاه ١-

 . 29هتمحرت تمدقت

 دبع نب نابيش ةيواعم وبا ةجحلا ظفاحلا مامالا وه نابيش - ْ ١

 نيوحن » ىلإ بوسنم هنأ ليق .ىوحنلا ءالولاب يميمتلا نمحرلا

 «باتك بحاص ةقثوهو .وحنلا ملع ىلإ ال دزألا نم نطب « سمش ْ

 هل جرخأ دقو «.ةئامو نيتسو عبرأ ةنس تام .ةعباسلا ةقبطلا نم

 . "9 ةعامجلا

 .«فورعملا ءىرقملا  دوجنلا يبأ نبا  ةلدهم نباوه مصاع 7

 .27مدقت اى ةءارقلا يف ةجح ماهوأ هل قودص وهو

  )1١دمحأ دنسم ١/119"

 .7 مقر ثيدح رظنا مف

 بيذبت يف بابللا 1١16 مقر م بيرقتلا 5: مقر 5١8/1١ ظافحلا ةركذت هيف

 "017/7 باسنألا

 .(؟077) مقر ثيدح رظنا (4)

 -188ه



 لضاف ةقثوهو يدسألا كلام نب دوعسم وه نيزروبأ - 4

 . 90هتمجرت تمدقت

 قودص وهو عَّدُصِم همساو بقرعملا جرعألا وه ىيحيوبأو -ه

 .©9هيف ملكت

 .©ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 ام اهبنم ىرخأ قرطب ديؤم هنكل دانسإلا فيعض اذه ىلع ثيدحلاف

 ركذو سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم يربطلا ريرج نبا مجرخأ

 ظ )وحن

 ليصفت هيفو ليوط قايسب هتربس يف قاحسإ نب دمحم هجرخأ امو

 .ريخلا اذهل
 ًاموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلجو : قاحسإ نبا لاق ظ

 ثراحلا نب رضنلا ءاجف .دجسملا يف ةريغملا نب ديلولا عم  ينغلب هيف -

 ملكتف «شيرق لاجر نم دحاو ريغ سلجملا ينو مهعم سلج ىتح
 هملكف ثراحلا نب رضنلا هل. ضرعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهيلعو هيلع الت مث همحفا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ول .نودراو اه متنأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ »©

 اهيف مهو ريفز اهيف مهل . نودلاخ اهيف لكو اهودروام ةحلآ ءالؤه ناك

 1١4 -٠١١١( / ءايبنالا) # نوعمسي ال

 )١( مقر ثيدح رظنا )707(.

 ١18/5 نازيملا 1١417. مقر 551/7 بيرقتلا (؟)
 ١١١ مقر 118/1٠١ تال مقر 88/0 .8 مقر 18/١١. بيذهتلا بيذهت رظنا (9

 ( يميمتلا نابيش ةمجرت, ١ لامكلا بيذبت
 ْ .87/50 يربطلا ريسفت 2م

 ال5



 ىرعبزلا نب هللا دبع لبقأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق مث 0

 : ىرعبزلا نب هللا دبعل ةريغملا نب ديلولا لاقف سلج ىتح يمهسلا

 معز دقو .دعق امو افنآ بلطملا دبع نبال ثراحلا نب رضنلا ماقام هللاو ٠

 نب هللا دبع لاقف «منهج بصح هذه انتهلا نم دبعن امو انأ دمحم

 نم دبعي ام لكأ :ادمحم اولسف هتمصخل هتدجو ول هللاو امأ : ىرعبزلا

 دبعت دوهيلاو .ةكئالملا دبعن نحنف ؟ هدبع نم عم منهج يف هللا نود

 هعم ناك نمو ديلولا بجعف «ميرم نب ىسيع دبعت ىراصنلاو .ًاريزع

 مصاخو جتحا دق هنأ اوأرو ىرعبزلا نب هللا دبع لوق نم سلجملا يف '

 لاقف ىرعبزلا نبا لوق نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل كلذ ركذف

 ينل عي نأ بح بحأ نم لك نأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر .

 هتدابعب مهترمأ نمو , نيطايشلا نودبعي امنإ مهنإ هدبع نم عم وهف هللا .

 ىنسحلا انم مه تقبس نيذلا نإ » كلذ يف هيلع ىلاعت هللا لزنأف

 تهتش تهتشا ام يف مهو اهسيسح نوعمسي ال . نودعبم اهنع كشلوأ

 ميرم نب ىسيع نأ يأ (١٠؟-/ ءايبنالا) # نودلاخ مهسفنأ ٠

 هللا ةعاط ىلع اوضم نيذلا نابهرلاو رابحالا نم اودبع نمو ًازيزعو

 . هللا نود نم ًابابرأ ةلالضلا لهأ نم مهدبعي نم مهذختاف

 اولاقو وف هللا تانب اهنأو ةكئالملا نودبعي مهنأ نوركذي اميف لزنو

 مهو لوقلاب هنوقبسي ال نومركم دابع لب هناحبس ادلو نمحرلا ذا

 كلذف هنود نم هلآ ىنإ مهنم لقي نمو ا هلوق ىلإ * نولمعي هرماب

 .(59- 7 //ءايبنالا) © نيملاظلا ىزجن كلذك منهج هيزجن

 هللا نود نم دبعي هنأ ميرم نب ىسيع رمأ نم ركذ اميف لزنو

 نبا برض املو # هتموصخو هتجح نم هرضح نمو ديلولا بجعو

 - الة



 . ©2904 نودصي هنم موق اذإ ًالثم ميرم
 ىلاعت هلوق ريسفت ثيدحلا اذه نم مكاحلا هللا دبعوبأ جرخنأو

 نبا ىسميع جورخخ : لاق سابع نبا نع # ةعاسلل ملعل هنإو ©
 ظ .ميرم

 . © 9يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق

 : ىنعملا نايب

 ةياورلا نم مهفي # ًالثم ميرم نبا برض املو » ىلاعت هلوق
 ةهلآ بس امل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع ةقباسلا

 نإ هل اولاقف مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيعب هولداج ارش اهريتعاو شيرق
 انتهلا يف لاقي اف هللا نود نم دبعي ىسيع نإف اهيف ريخ ال انتهلآ تناك

 « نودصي هنم كموق اذإ اذه مهفقوم نايب يف ىلاعت لاق .هيف لاقي

 نولداجي ةجح ىلع اورثع مهنأب نيحرف سابع نبا لاق امك نوجضي ينعي
 نأ نوركني «مالسلا هيلع ىبسيع يأ #* وه مأ ريخ انتملآأ اولاقو اهب

 يتلا مهتما نم اريخ ىراصنلا هدبعي يذلا مالسلا هيلع ىسيع نوكي

 نم اريخ مالسلا هيلع ىسيع نكي ملو كلذك رمالا ناك اذإو ءاهنودبعي

 ىلاعت لاق امك منهج بصح مهتهلا نوكت ملف نومعزي امك مهتحلآ
 ؟ * نودراو اهل متنأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو .مكنإ

 برضب اودصقي مل يأ 4 ًالدج الإ كل هوبرضام » ىلاعت لوق
 كلذب اودارأ لب لطابلا نم قحلا ةفرعمو ةقيقحلا ىلإ لوصولا كل لثملا

 نإو هيلإ وعدت امع سانلا فرصو ًالطاب ناك نإو هنودقتعي ام رضن

 )١( ماشه نبا ةريس ١/717/4.
 .ريسفتلا باتك «55/8/7 كردتسملا (؟)

-188- 



 يف دادش # نومصخ موق مه لب # قحلا وه هنأ نودقتعي اوناك

 فاعض مهيلا فرصي هنأ نوري ام لكب مهلطاب دييأت نولواحي ةموصخلا

 . سانلا نم لوقعلا

 هيلع سيل يأ # هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ # ىلاعت هلوقو
 معنلا نم اهريغو ةوبنلاب هيلع انمعنأ هللا دابع رئاسك دبع الإ مالسلا

 ثيح ابيجع أرمأ هقلخ انلعجو يأ « ليئارسإ ينبل الثم هانلعجو
 ليئارسإ ينبل ةربعو ىلاعت هللا ةردق ىلع ةيآ اذه يفو .بأ ريغ نم قلخ

 مالسلا هيلع ىبيع اولعجيل ال ةدابعلاب هودرفيف ىلاعت هللا ىلإ اوعجربل
 . ىلاعت هللا عم الإ

 يأ « نوفلخي ضرألا يف ةكئالم مكنم انلعجل ءاشن ولو ط هلوقو

 ىلاعت هللا ةدابعب اهنورمعي ضرألا يف ةكئالم مكنم الدب انلعجل ءاشن ولو

 يبا نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ اك .ًاضعب مهضعب فلخي
 . ؟")اضعب مهضعب فلخي : لاق سابع نبا نع ةحلط

 .9©2مدقت اك نسح هدانسإو

 نأ نايبب ةكئالملا نودبعي نيذلا نيكرشملا ىلع راكنإ ةيآلا يفو

 هذه يف مهلزنأل ءاش ولو ىلاعت هللا ديبع نم ًاديبع الإ اوسيل ةكئالملا

 . مدا ينب نم الدب ضرألا

 لبق مالسلا هيلع ىسيع لوزن يأ *« ةعاسلل ملعل هنإو إ هلوق
 نبا ثيدح يف مدقت امك ةعاسلا مايق برق ىلع ةمالع ةمايقلا موي

 . سابع

 )١( يربطلا ريسفت 84/705.

 ) )0مقر ثيدح رظنا 7 .

 -999اط 





 5( ناخدلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

عط موقزلا ةرجش نإ » ْ
ف يلغي لهملاك ميثألا ما

 #« ن م لا ي

 (:5ه  :”/ناخدلا) |

2)”: 

 دع دع د#

 لهمك دوسأ * لهملاك ا سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .09'2تيزلا

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 سابع ”© . ١

 ءام : لاق هنا سابع نبا نع ىرخأ قرط نم ريرج نبا جرخأو

 . "7تيزلا ىدردك ظيلغ

 .«©:ءانإلا لفسأ يف ىقبي ام تيزلا ىدردو
 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ًاعوفرم ىنعملا اذهب ةيآلا ريسفت ىور دقو

 .ناخدلا ةروس .ريسفتلا باتك .ىراخبلا حيحص ١١(

 . ١7١/56 ىريطلا ريسفت (0)

 . 777/156 ىربطلا ريسفت (5) ْ

 (درد ةدام) برعلا ناسل (8) ْ

-48.١ - 



 2 ١١ انثدح : لاق بيركوبأ انثدح : لاق ريرج نبا هجرخخأ ملسو

 يبأ نع حمسلا ىبأ ٍجاَّرَد نع ثراحلا نب ورمع نع دعس نب نيدشر

 ءامب ظ هلوق يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ديعس ىبأ نع مثيهلا
 ههجو ةورف تطقس ههجو ىلإ هبرق اذإف تيزلا ركعك » # لهملاك
 اا
 200( هيف

 .20©2هتاور ضعب فعضل فيعض دانسإ اذهو

 )١( ىربطلا ريسفت ١57/150.
 دعس نب نيدشرو هتمجرت تمدقت ظفاح ةقئوهو ءالعلا نب دمحم وه بيرك وبأ ةفز

 هتمجرت تمدقت .فيعض يرهملا
 .ظفاح هيقف ةقث .ىرصملا بويأ وبأ ءالولاب يراصنألا بوقعي نب ثراحلا نب ورمعو

 مقر 57ر ١ بيرقتلا) ةعاجلا هل جرخأ «ةئامو نيسمخلا لبق تام «ةعباسلا ةقبطلا نم
0)65) 

 هئيدح يفو .قودص .صاقلا ىرصملا ءالولاب ىمهسلا حمسلا وبأ ناعمس نب جاردو

 بيرقتلا) ةئامو نيرشعو تس ةنس تام ةعبارلا ةقبطلا نم ,فعض مثيهلا يبأ نع

 .(391/ مقر ٠١8/7 بيذهتلا ,.05 مقر 0١

 . هنع هللا يضر يردخلا وه ديعس وبأو

 -865؟



 (؛١>( فاقحألا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 عبتأ نإ مكب الو يب لعفي ام يردأ امو لسرلا نم ًاعدب تنكام لق ©

 (4/فاقحألا) * نيبم ريذن الإ انأ امو يلإ ىحوي ام الإ

 دلع د

 : « لسرلا نم ًاعدب ا سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 0*2062)
 . 2لسرلا لوأب تسل

 يفوعلا قيرط نمو ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . ©”سابع نبا نع

 : ىنعملا نايب

 ىنعم يف : سابع نبا لاق 4 لسرلا نم ًاعدب تسل إظ هلوق
 موق ىلإ لسرأ لوسر لوأب تسل : ىبعملا .لسرلا لوأب تسل : ةيآلا

 مهماوقأ ىلإ هللا مهلسرأ لسر ينقبس دقف راكنإلاب يتوعد اولباقت ىتح

 . ةدابعلاب لجو زع هللا دارفإ نم هيلإ مكتوعد ام لثم ىلإ مهوعدف

 .فاقحألا ةروس ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )1(

 .5/575 يربطلا ريسفت (؟



 مهرايد نم يلبق ءايبنأ جرخأ دقف ايندلا ةايح لا هذه يف مكربصم نعالو .

 باذعب ماوقأ كلهأو مهماوقأ نم رافكلا ضعب دي ىلع نورخآ لتقو

 نم هتمصعب ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هللا ربخي نا لبق ناك اذهو

 هللا همحر ىرصبلا نسحلا نع ةيآلا ىنعم يف ريرج نبا جرخأ دقو

 ا ءهللا ذاعمف ةرخخالا يف امأ : لاق هنأ

 م فدل يسأ مأ بكل يتمأ «مكب الو ي لفي ام يأ الو , لبق

 يجوأ مث ءافسخ اهم فوسحمل وأ ًافذق ءامسلا نم .ةراجحلاب ةّيمرملا ىثمأ

 : لوقي 1١( /ءارسإلا) * سانلاب طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو # هيلإ

 ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىده لاب هلوسر لسرأ يذلا وه # لجو زع
 ىلع كل دهشا : لوقي (58/حتفلا) * اديهش هللاب ىفكو هلك نيدلا

 هللا ناك امو # هتما يف هل لاق ,ءنايدألا ىلع كنيد رهظيس هنأ هسفن

 « نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناكامو مهيف تنأو مهيذعيل

 . ؟')هتمأب عنصي امو هب عنصي ام هللا هربخخاف (7/لافنآلا)

 )١( يربطلا زيسفت. 17/501.

-8٠٠8- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 ًاهرك هتعضوو ًاهرك همأ هتلمح ًاناسحإ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو

 .(١1/فاقحألا) # ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو .

5 

 نيت

 ينربخأ لاق جيرج نبا انربخأ : يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا لاق

 : لاق هربخأ سابع نبا نأ هريخأ ريبج نب عفان نأ ناميلس يبأ نب نامثع

 سانلا ركناف رهشأ ةتسل تعضو ٌرمع اهب يأ يتلا ةأرملا بحاصل ينإ

 هلمحو إط أرقا هل تلق ؟ فيك لاقف مّلُظَت ل : رمعل تلقف ءكلذ

 ني-اوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو زف لاقو 4 ارهش نوثالث هلاصفو

 | : لاق ؟ ةنسلا مك : تلق .ةنس : لاق ؟ لوحلا مك « نيلماك

 رحخؤيو نالماك نالوح ارهش نورشعو ةعبرأف : تلق لاق «ًارهش رشع
 . "')يلوق ىلإ رمع حارتساف مدقيو هللا ءاشام لمحلا نم

 : دانسإللا نايب .

 هيقف لضاف ةقث وهو زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه جيرج نبا-١

 رهشأ ةتسل عضت يتلا باب «قالطلا باتك ,1544 مقر/7 فنصملا )١(

-/868 



 .2"”عامسلاب حرص انه هنأ الإ سلدي ناكو هتمجرت تمدقت

 يضاق ٍلفونلا يشرقلا معطم نب ريبج نب ناميلس يبأ نب ناثع - ؟

 .©'9ةسداسلا ةقبطلا نم ةقث .ةكم

 «ناميلس يبأ نب نامثع مع وه ٍلفونلا معطم نب ريبج نب عفان - '"
 , "0ةثلاثلا ةقبطلا نم « لضاف ةقثوهو «ثيدحلا اذه هنع ىور ىذلا

 مهضعب عمس دقو تاقث مهلك لاجرلا ءالؤه نأ انل نيبت اذهبو

 ديبع نب دعس نع يرهزلا قيرط نم اضيأ قازرلا دبع هجرخأو

 يبأ نع شمعألا نع يروثلا قيرط نمو فوع نب نمحرلا دبع ىلوم
 يف ةصقلا نأ هيف هنأ الإ هوحن ركذو ل سابع نبال دئاق نع ىحضلا

 .©07ترركت دق ةصقلا لعلف هنع هللا ىضر نامثع دهع

 : ىنعملا نايب

 دقو ماطفلا وه لاصفلا * ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو إف ىلاعت هلوق
 هذه نيب عمجلا نم رهشا ةتس وهو لمحلا ةدم لقأ سابع نبا جرختسا

 نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو # ىلاعت هلوق نيبو ةيآلا
 .* ةعاضرلا متي نأ دارا نمل

 اذإ هنأ ىلإ ثيدحلا اذهب رمع نينمؤملا ريما سابع نبا هبن دقو

 )١( مقر ثيدحلا رظنا 79 .

 . 509 /ةصالخلا 55١0/5« فشاكلا .5ا/ مقر 9/7 بيرقتلا ()

 .549/ةصالخلا «197/7 فشاكلا 1٠6., مقر 590/5 بيرقتلا (5

 .الاال مقر ٠/٠ 208 مقر ١٠١/07 ىو مقر 1٠7/7 بيذهتلا ٍبيذه 5١)

 .رهشأ ةتسل عضت يتلا باب «قالطلا باتك «1557و ١74147 مقر فنصملا (5)

 86١5م -



 رهشأ ةتس ىقبي عاضرلل ًارهش نورشعو ةعبرأ ةدملا هذه نم بهذ

 . لمحلل

 وه ىنعملا اذه ىلإ هنع هللا ىضر رمع هبن يذلا نأ ىور دقو

 ةياور يف لدتساو ةياور يف نيتيآلا نيتاهب لدتسا دقو بلاط يبأ نب يلع

 )١5(20. # نيماع يف هلاصفو # نامقل ةروس يف ىلاعت هلوقب ىرخأ

 رمعل هاركذو سابع نباو يلع نم لك همهف دق ىنعملا اذه لعلو

 .رخآلا هب ثدحي امب امهدحأ ملعي نأ ريغ نم

 ةتسل عضت يلا باب «ىالطلا باتك ١2#75غ+غو 117557 مقر قازرلا دبع فنصم 21(

 م١6 لد



 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 ام وه لب انرطمم ضراع اذه اولاق مهتيدوأ لبقتسم ًاضراع هوأر ملف »

 .(5١/فاقحالا) * ميلأ باذع اهيف حير هب متلجغعتسا
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 .©9باحسلا
 نب يلع قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 ١ . ©9هنع ةحلط يبأ

 - ىنعملا نايب

 مالسلا هيلع دوه موق ىأر |ملف يأ * هوأر |ملف ا ىلاعت هلوق
 قفألا يف ضرع دق باحس ةئيه ىلع مهيلع هللا هلسرأ يذلا باذعلا

 هيلع دوه اندعو اى ًاباذع سيلو انرطميس باحس اذه اولاقو اورشبتسا

 ام وه لب # مالسلا هيلع دوه مالك نع ةياكح ىلاعت لاق , مالسلا

 .# ميلأ باذع اهيف حير هب متلجعتسا

 ١١( مقر باب «فاقحالا ةروس .ريسفتلا تباتك «ئراخبلا حيحص 5

  66يرابلا حتف 0/8/4 .

 ١4م



 ضعب ىف ىري ىذلا باحسلا ىمست برعلاو : ريرج نبا لاقو

 ضعب ىلإ هضعب ابحو ىوتسا دق دغلا نم حبصي مث ايشع ءامسلا راطقأ

 لاق امك أشن نيح ءامسلا ءاجرأ ضعب يف هضرعل كلذو اضراع

 : ىثعألا

 (')لَعشلا هتافاح يف قربلا امنأك هقمرأ ٌتب دق ًاضراع ىري نماي

 .50/55 ىربطلا ريسفت | )١(

 م8





 (5( دمحم ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 * نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهيف نوقتملا دعو يتلا ةئجلا لثم إ»

 (١٠١/دمحم)

 د6 ا

 (”.08) .«)ريغتم # نسآ # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبا نب يلع قيرسط نم ريرج نبا هجرخاو
 . (5)سابع

 ءام نسأ دق : لاقي حيرلا ريغتملا نسآلا : ةديبع وبأ لاقو

 . "9كتيكر
 اهركذ ىتلا ةنحجلا هذه يف : هركذ ىلاعت هللا لوقي : ريرج نبا لاقو

 اذإ رئبلا هذه ءام نسأ : هنم لاقي .حيرلا ريغتم ريغ ءام نم رابخأ
 ع

35 

 )١( ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةروس .ريسفتلا باتك ,.يراخبلا حيحص .

 يربطلا ريسفت (؟) 594/577.

 . 7١6/5 ةديبع يبأل نآرقلا زاجم (9)

 .594/57 يربطلا ريسفت (1)

4١١ 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 « مهءاغضأ هللا جرخي نل نأ ضرم ميبولق يف نيذسلا بسح مأ )ل
 (9١/دمحم)

 ظ
 دع داع

 « مماغضأ ظ سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 20.5

 .20مهدسح

با قيرم نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق
 حيرخ ن

 .©"”سابع نبا نع ءاطع نع
 ©9ديدشلا دقحلا نغضلاو نغضلا : يناهفصالا بغارلا لاقو

 ربي نأ نأ نيقفانملا نم ضرم مهبولق يف نيذلا بسح مأ : ىنعملا ظ

شكيف نينمؤملا ىلع دقحلاو دسحلا نم مهولق يف ام هللا ظ
 ؟ نينمؤملل هف

دمحم ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص ((001(
 . ملسو هيلع هللا ىلص 

 . 014/4 يرابلا حتف ( مر

 .(نغض ةدام) بغارلا تادرفم 2(

 ؟8١7-



 (:5>( تارجحلا ةروس »

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 لئابقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأاي

 « ريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل .

 (7١؟/تارجحلا)

 دع دع د ظ

 )٠5”( وبأ انثدح يىلهاكلا ديزي نب دلاخ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 لئابقلا بوعشلا : لاق # اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو 1

 .7©2نوطبلا لئابقلاو ,ماظعلا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . '2”نوطبلا لئابقلاو عاجلا بوعشلا : لاق

 عمجلا بوعشلاب دارملا نأ اذه سابع نبا ريسفت نم انل نيبت دقو

 عرفتي ام لئابقلاو ءدحاو لصأ ىلإ نوبستني نيذلا سانلا نم ريبكلا

 .« ىثنأو ركذ
 . ١79/5١ يربطلا ريسفت (؟

-85١*- 



 . نوطبلا نم بوعشلا هذه نع

 لاق .ةليبقلا نم عرفتت ىرخأ ًاماسقأ بسنلا ء ءاملع ركذ دقو

 ىلإ «بسنلا باتك» يف راكب نب ريبزلا اهمسق دقو : رجح نبا ظفاحلا

 .""'ةليصف مث ذخف مث نطب مث نيعلا رسكب ةرامج مث ةليبق مث بعش
 ةنانكو بعش ةميزخف : لاقف هل لثمو ميسقتلا اذه يسولالا ركذو

 مث .ةليصف سابعلاو ءذخف مشاهو نطب يصقو ةرامع شيرقو ةليبق

 .9©2ةغللاو بسنلا لهأ رثكأ هيلع يذلا وه اذهو : لاق

 يذلا باسنألاب رخافتلا راعش العو لج هللا لطبأ ةيآلا هذه يفو ظ

 العو لج نيب ثيح .ةثراوتملا مهديلاقتو ةيلهاجلا لهأ تاداع نم ناك

 ,ءاوحو مالسلا هيلع مدآ امه ىثنأو ركذ نم نوقولحت ًاعيمج سانلا نأ

 ابوعش هللا مهلعج امنإو «بسنلاب مهنيب لضافت الف كلذك رمألا مادامو

 ةييرقلا ةبارقلا ةلصب ًاضعب مهضعب لصيف مهغيب |ميف اوفراعتيل لئابقو

 مأو دحاو بأس ًاعيجج مهطبرت يتلا ة ةديعبلا بسنلا ةلصب مث ًالوأ

 . ةدحاو

 لكك ناكمابو ًاقح سانلا لضافتي اهب يتلا ةفصلا ىلاعت هلا نيب مل

 ميلع هللا نإ ىلاصت هلا دنع ةعفرلاو ةماوكلا ساستم يل يرو

 )١( يرابلا حتف, 578/5.

 ملاع وهو ماوعلا نب ريبزلا دافحأ نم يدسألا يشرقلا هللا دبع وبأ وه رابكب نب ريبزلاو

 نيسمخو تس ةنس اهيف يفوتو ةكم ءاضق ىلوو ةنيدملا يف دلو «برعلا رابخأو باسنألاب

 رظنا « اهرابخأو شيرق بسن»و ( اهمايأو برعلا رابخأ » اهنم فيناصت هلو نيتئامو

 يلكرزلل مالعألا ٠/ 5مقر 55ا///4 دادغب خيراتو ءال 55/85 (.

 ١57/575. يسولالا ريسفت 0

 851١85-ه



 ميلعو .ىلاعت هدنع ةماركلا هذه نوقحتسي نيذلا ًاقح نيقتملاب © ريبخ
 .ةرخآلاو ايندلا ُْ دابعلا رمأ حالص هب يذلا لداعلا سايقملاب ريبخ

41١86 





 ”(( 8١ ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 .لوق نم ظفلي ام .ديعق لامشلا نعو نيميلا نع نايقلتملا ىقلتي ذإ

 (18- 7١/ق) # ديتع بيقر هيدل الإ

)”٠8( 

 د 16

 . "0 رشلاو ريخلا بتكي : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 |هنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع قيرط نم مكاحلا هجرخأو

 لاق * ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام © ةيآلا هذه نع لكس هنأ '
 جرسا مالغ اي بتكي ال ءرشلا و ريخلا بتكي امنإ : سابع نبا لاقف

 « هاجرخمي ملو يراخبلا طرش ىلع ثيدح اذه » : مكاحلا لاق

 . 9 يبهذلا هنع تكسو

 : ىنعملا نايب

 )١( مقر باب .ديحوتلا باتك , يراخبلا حيحص 00.

 .ريغتلا باتك «.5505/7 كردتسملا (5)

 1١م



 . مدآ ينب لامعأ ةباتكب العو لج

 . مدآ نبال مزالم اههنم دحاو لك ينعي 4 ديعق » هلوقو >

 نبا لاق مك رشلاو ريخلا ينعي # لوق نم ظفليام ظ هلوقو

 . سابع
 كرتي الف دابعلا لامعأ بقاري كلم يأ * بيقر هيدل الإ # هلوقو

 ديتعلاو .دابعلا لامعأ دتعم يأ * ديتع  هبتك الإ رش وأ ريخ نم ًائيش

 .2(")ّدَعّلاَو دعما

 . (دتع ةدام) بغازلا تادرفم 01(

-818- 
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 (:0٠/ق) # دوجسلا رابدأو هحبسف ليللا نمو ©

2 

 حيجن يبأ نبا نع ءاقرو انثدح مدآ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 اهلك تاولصلا رابدأ يف حبسي نأ هرمأ : سابع نبا لاق لاق دهاجم نع .

 . 2024 دوجسلا رابدأو ا هلوق ىنعي

 نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 .ةالصلا دعب حيبستلا وه : لاق # دوجسلا رابدأو # هلوق يف سابع

 دمهاجم نع حيجن يبأ نبا نع رخآ قيرط نم ىرخأ ةياور يفو

 . )اهلك تاولصلا رثأ يف حيبستلا : لوقي سابع نبا ناك : لاق

 امه : لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 . "97برغملا ةالص دعب ناتدجسلا

 .ق ةروس .ريسفتلا باتك 27 مقر يراخبلا حيحص )01(

 ١87/57١. يربطلا ريسفت (؟)

 ١81/575. يربطلا ريسفت (0)
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 .7©2مدقت كك فيعض دانسإلا اذهو
 يفو سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو

 .0©2مدقت مك فيعض وهو يزارلا ديمح نب دمحم هدانسإ

 بيرك نب نيدشر هدانسإ يفو ًاعوفرم سابع نبا نع هجرخأ امك
 .©)مدقت امك فيعض وهو

 نبا نع حصأ يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا لوألا ريسفتلاف
 نوك صصخي ام ةيآلا يف سيل هنإ ثيح ةيآلا قايسل بسنأ وهو نسابع

 . برغملا ةالص دعب حيبستلا

 .(0) مقر ثيدح رظنا (1)
 .(17) مقر ثيدح رظنا (؟)

 .(18) مقر ثيدحرظنا .(5)
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 2(" لل

 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 .(:7/ق) * جورخلا موي كلذ قحلاب ةحيصلا نوعمسي موي #

 ند

 موي # جورخلا موي 8# : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . "'”روبقلا نم ثعبلا ىلإ نوجرخي

 جيرج نبا قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 . 29سابع نبا نع ءاطع نع

 نم اهيف سانلا موقي يتلا يه اهنأل ةيناثلا ةخفنلا ةحيصلاب دارملاو

 تاومسلا يف نم قعصف روصلا يف خفنو  ىلاعت هلوق يف اك مهروبق

 مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو ١

 .(58/رمزلا)» # نورظني

 .(ق) ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1( ْش

 .5514/7 يرابلا حتف (؟)
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 ل روس 2١ تايراذلا (

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 (ا//تايراذلا) 2 كبحلا تاد ءامسلاو 00

 )١١”( اهؤاوتسا #« كبحلا 0 : سابع نيا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .(')اهتنسحو

 . هلثم ركذو . . سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع '

 قلخلا تاذ : لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ًاضيأ هجرخأو
 . نسحلا

 . امهدانسإ ححصو نيثيدحلا نيذه رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو

 . ”طالتخالا لبق ناك هنم يروثلا عامس نأ رجح نبا ركذ نكل

 .تايراذلا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص : )١(

 ١89/575. يربطلا ريسفت (؟)

 1١1١/4. يرابلا حتف (5)
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 : ىنعملا نايب
 ةيآلا يف 4 كبحلا إف رسفي سابع نبا نأ ثيدحلا اذه نم انل نيبت ١

 .ةقلخلا نسحو ءاوتسالاب

 سنأ نب عيبرلاو ةداتقو ةمركع نع ريسفتلا اذه ىور دقو

 نبا كلذ ركذ .ناينبلا نقتملا : لاق دهاجم نع ىورو ريبج نب ديعسو

 .2)يربطلا ريرج

 اذه هيجوت يف لاق مث «نيرسفملا ءالؤه لاوقأ يسولالا ركذو

 مهوق نم  لاوقألا هذه ىلع ينعي  اهيلع كبحلا :نأكو : ريسفتلا
 ءاهتقث وأ ةلقعلا تكبحو هلمع تنسحأو هتمكحأ ءىشلا تكبح

 ."'2اهمكحم يأ - لصافملا يهو  مقاعملا كوبحم سرفو'

 15١ -امق/كك يربطلا ريسفت (5
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 ٠١ -١١( /تايراذلا) # نوهاس ةرمغ يف مه نيذلا نوصارخلا لتق ©

 نكن

 (91) يف  ةرصغ يف » : سابع نبا لاق : يراخببلا مامإلا لان
 .20نوداهتي مهتلالض

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 ةلفغ يف : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نمو .هلثم ركذو سابع
 .(09 نوهال

 : ىنعملا نايب

 نوباترملا نعل : سابع نبا لاق * نوصارخلا لتق # ىلاعت هلوق

 .()ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ

 ىلاعت هلوق يف نوروكذملا فلتخملا لوقلا باحصأ مهب دوصقملاو

 .تايراذلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص | )1١(

 1١47/55. يربطلا ريسفت (0

 .197/175 يربطلا ريسفت (0)
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 لوسر يفو نآرقلا يف ينعي * فلتخم لوق يفل مكنإ ط ةيآلا هذه لبق
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةياورلا يف سابع نبا لاق * نوهاس ةرمغ يف مه نيذلا # هلوقو
 ةلفغ يف : ةيناثلا ةياورلا يف لاقو .نوداتي مهتلالض يف : لوألا

 .نوهال

 مهريكفت عقاول نايب يناثلا ريسفتلاف ةيآلل بسانم نيريسفتلا الكو

 هللا لوسر هيلإ مهوعدي يذلا قحلا يف ريكفتلا نع ةلفغو ةريح يف مهف
 اهيلإ لآ يتلا ةجيتنلل نايب لوألا ريسفتلاو .ملسو هيلع هللا لص

 مهف «قحلا قيرط نع لالضلا ىلإ مهلصوأ ثيح فرحنملا مهريكفت
 . مالسإلل مهتوادع يف نمزلا مهب مدقت املك نودامتي لالضلا اذه يف

 مهلاوقأ يف نوصرختي نيذلا نوباترملا نعل : اذه ىلع ىنعملاف

 الاوقأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ينو نآرقلا يف نولوقيف «ةبذاكلا

 لوسرلا نع نولوقيو ةناهكو رحسو رعش نآرقلا نع نولوقي ... ةفلتخم
 هلوسر ىلعو هللا ىلع ءارتفا نهاكو رحاسو رعاش ملسو هيلع هللا ىلص

 «نودامتي لالضلا اذه ينو نوطبختي ةريحلا هذه يف مهف «نظلاب ًامجرو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو منيب ءادعلا مكحتسا املك

 . هتوعد ىلع ءاضقلا ةلواحمو هبرح يف ةديدج لئاسو اوركتبا
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 6«( روطلا ةروس »

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 (؟8/روطلا) # ميحرلا ربلا وه هنإ هوعدن لبق نم انك انإ #

 ننال

 )١5"( .2)فيطللا # ربلا # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . ©9سابع

 ربلاو هفطلو هريب هدابع ىلع فوطعلا وه «ربلا » : ريثالا نبا لاقو

 . ”2رابلا نود «ربلا» ىلاعت هللا ءاسأ يف ءاج امنإو .ىنعمب رابلاو

 ةنجلا مهوخد دعب نينمؤملا لوق نم ىلاعت هللا هركذ امت ةيآلا هذهو
 انلهأ يف لبق انك انإ اولاق # ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوقب قلعتم هانعمو

 « مومسلا باذع اناقوو انيلع هللا ّنمف .نيقفشم

 .روطلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )11(

 .75/5710 يربطلا ريسفت (؟)

 (رب ةدام) ثيدحلا بيرغ يف ةيابغلا (*)

 هد م7"



)"”١85( 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 ٠”( /روطلا) # نونملا بير هب صبرتن رعاش نولوقي مأ »
 دج داع د

 .27توملا *# نونملا :  سابع نبا لاق: يراخبلا مامإلا لاق

 يفوعلا قيرط نمو ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .9©2 سابع نبا نع

 2: ىنعملا نايب

 اذه قالطإ ءاجو . تولاب ةي ةيآلا ف نونملا سابع نبا رسف لق ْ

 نولنملا تاتشأ نيب افلؤي برضب () ىبَقَولا ىمح اوعنم مه

 موق نيب عمجي برضلا نإ : لوقي ءايانملا يأ : يبطرقلا لاق

 .روطلا ةروس ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص )١( 
 .717/517/ يربطلا ريشفت (؟)

 ميت نب ورمع نب كلام نب نزام نب , كلام يبل ءام - ءابلاو فاقلاو واولا حتفب - ىَبقولا ()

 .ةرصبلا نم ةنيدملا قيرط ىلع ةروهشم عئاقو هب مل تناك نصح هب مهل
 - فاقلاو واولا باب نادلبلا مجعم -

 سم8



 اوعمتجاف «ةقرفتم مهتتأل مهنكامأ يف مهايانم مهتتأ ول ةنكمألا ىقرفتم

 يف ادحاو اناكم الإ كش نآرقلا يف « بيرو : سابع نبا نع كلام

 .«')رومألا ثداوح ينعي *« نونملا بير » روطلا

زن ببس نايب يف يربطلا ريرج نبا لاقو
 ينثدح : ةيآلا هذه لو

 نع قاحسإ نب دمحم انثدح لاق يبأ ينثدح لاق يومألا ىبحي نب ديعس

 اوعمتجا امل اشيرق نأ سابع نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نب هللا دبع

هللا لص يبنلا رمأ يف ةودنلا راد يف
 : مونم لئاق لاق ملسو هيلع 

 نم هلبق نم كله |مك كله ىتح نونملا هب اوصبرت مث قاثو يف هوسبحا

 نم كلذ يف هللا لزنأف مهدحأك وه انا ,ةغبانلاو ريهز . . ءارعشلا

 .©""* نونملا بير هب صبرتن رعاش نولوقي مأ » مهلوق

 (29 نسح ثيدحلا اذه دانسإو

 )١( يبطرقلا ريسفت /١1/77.

  (0يربطلا ريسفت 5717/71١ .

  2دانسإللا اذه نايب :

عست ةنس تام ةرشاعلا ةقبطلا نم أطمخأ امبر ةقث ىومالا ىيحي نب ديعس
 نيعبرأو 

١ 
 بيرقتلا) امهريغو ناخيشلا هل جرخأ نيتئامو ١/ 7١8مقر 71/4(.

 ةقبطلا رابك نم ,برغي قودص ؛لمجلاب بقلملا ىومألا نابأ نب ديعس نب ىبحي هوبأو - ؟

 مقر ”58/7 بيرقتلا) ةعاجلا هل جرخأ «ةئامو نيعستو عبرأ ةنس تام .ةعساتلا

0 

 - مامإ هنكل قبس امك سيلدتلاب مهتا قودص وهو يزاغملا بحاص وه قاحسإ نب دمحمو
 مقر ثيدحلا رظنا) ريسلاو يزاغملا يف ريتعم 07(.

  - 4نموهو سلد امبرو ردقلاب ىمر ةقث ءالولاب يفقثلا يكملا حيجن يبأ نب هللا دبعو
 ةعامجلا هل جرخا ءاهدعب وأ ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس تام ؛ةسداسلا ةقبطلا

 بيرقتلا) ١/ 05مقر 11١(.
 مقر ثيدحلا رظنا هتمجرت تمدقت ةقث دهاجمو ه 75 .
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 « موكرم باحس اولوقي أطقاس ءامسلا نم افسك اوري نإو »
 (: /روطلا)

 د6 1

 .©)ًاعطق 4 ًافسك » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 318*(20)

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .27"2 سابع

 : ىنعملا نايب

 باحس اولوقي ًاطقاس ءامسلا نم ًافسك اوري نإو # ىلاعت هلوق

 مهنع هللا هاكح ايف مهلوقل اباوج نيكرشملا يف تلزن ةيآلا هذه * موكرم

 « نيقداصلا نم تنك نإ ءامسلا نم افسك انيلع طقسأف # هلوقب
 انيلع تمعز امك ءامسلا طقست وأ ف هلوقو (1817/ءارعشلا)

 اوقدصي نلف يدحتلا ليبس ىلع هوبلط ام ممل ققحن نإو : ىنعملا

 .روطلا ةروس .ريسفتلا باتك .يزاخبلا حيحص 21( ١

 .70/737 يربطلا ريسفت (0)

 م



 ف مهيداتو مهدانعو مهدوحج ةدشل ءامسلا نم مهيلع لزن باذع هنأب

 لا
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 (:1/روطلا) * موجنلا رابدإو هحبسف ليللا نمو

0# 

 نب دمحم انثدح يعافرلا ماشه وبأ انثدح : يذمرتلا | مامإل لاق

 ىلص يبنلا نع سابع نبا نع هيبأ نع بيرك نب نيدشر نع ليضف'

 دوجسلا رابدإو رجفلا لبق ناتعكرلا موجنل رابدإ : لاق ملسو هيلغ هللا

 . برغملا دعب ناتعكرلا

 اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : ىسيعوبأ لاق

 تلأسو «بيرك نب نيدشر نع ليضف نب دمحم ثيدح نم هجولا

 : لاق «قثوأ هيأ بيرك نب نيدشرو دمحم نع ليعامسإ نب دمحم

 . حجرأ يدنع دمحمو |ههرقأام

 . (هرقأام : لاقف اذه نع نمحرلا دبع نب هللا دبع تلأسو : لاق ْ

 . يدنع امههحجرأ بيرك نب نيدشرو يدنع

 دمحم نم حجرأ نيدشرو ءدمحم وبأ لاقام ىدنع لوقلاو : لاق

 .()هآرو سابع نيا نيدشر كردأ دقو .مدقأو

 .7571/6 مقر روطلا ةروس ءريسفتل ةتلا باتك ,يذمرتلا ندس 00(

 5 ع



 : ىنعملا نايب

 ريثك نب دمحم نب ديزي نب دمحم وه يعافرلا ماشهوبا-١

 تام «ةرشاعلا ةقبطلا راغص نم ىوقلاب سيل «نئادملا ىضاق « ىلجعلا

 .2«'”هجام نباو يذمرتلاو ملسم هل ىورو ؛نيتئامو نيعبرأو نا ةنس

 نمحرلا دبعوبأ .ءالولاب يبضلا ناوزغ نب ليضف نب دمحم ” 

 تام .ةعساتلا ةقبطلا نم ,عيشتلاب يمر ,فراع قودص ينوكلا

 .9(2 ةعامجلا هل ىور «ةئامو نيعستو سمح ةنس

 ."”هجام نباو يذمرتلا هل ىور ,ةسداسلا ةقبطلا نم فيعض «يندملا

 .ةئامو نيعستو نامث ةنس تام .ةثلاثلا ةقبطلا نم ةقث « سابع نبا

 . ©27ةعامجلا هل ىور

 سابع نبا ىلع ًافوقوم ىور دقو فيعض اذه ىلع ثيدحلا دانسإو

 هحبسف © هلوق يف سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ
 اذهو ,(20ةادعغلا ةالص لبق ناتلجسلا امه : لاق 3 موجنلا رايدإو

 . مدقت [ك فيعض دانسإلا

 نم ريرج نبا هجرخأ هنع هللا ىضر يلع نع افوقوم ىور امك

 )١( بيرقتلا  5١15/5مقر 545/57 يبهذلل ءافعضلا يف ينغملا .578 مقر 5١89 .

 .558 مقر 7٠١/5 بيرقتلا (0)

 775/7 ءافعضلا يف ىنغملا 578٠. مقر 14/57 نازيملا 297” مقر 50١/5 بيرقتلا (5

 7١7/1١. نابح نبال نيحورجملا 5١14 مقر

 . 17 مقر ١71/5 بيرقتلا 050

 .79/510 يربطلا ريسفت عمو

-8##* - 



 .©2)حبصلا ةالض لبق ناتعكرلا : لاق 4 موجنلا

 يف قبس (« برغملا دعب ناتعكرلا # دوجسلا رابدإو »  لوقو
 .ةيآلا مومع حجرألا نأ «(ق» ةروس ريسفت

 )١( يربطلا ريسفت /797/51.
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 ©”( مجنلا ةروس )

 ىلاعت هلوق ىف ءاجام ١

 (1١-١5/مجنلا) # ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ

4 4 

 نت

 جشألا ديعس وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح : ملسم مامالا لاق "م90١1

 نب دايز نع شمعألا انثدح عيكو انثدح جشألا لاق .عيكو نع اعيمج

 بذك ام # : لاق سابع نبا نع ةيلاعلا يبأ نع ةمهج يبأ نيصحلا

 . "7نيترم هداؤفب هآر : لاق * ىرخأ ةلزن هآر دقلو .ىأر ام داؤفلا
 نبا نع ةيلاعلا يبأ قيرط نم دمحأ مامإلا ةياورلا هذه جرخأو

 . (29سابع

 هآر : لاق سابع نبا نع ءاطع قيرط نم ملسم مامإلا جرخأو
 , "0هبلقب

 . 75868 ثيدح .الا/ مقر باب ناعإلا باتك ءملسم حيحص )1(

 ,77/5 دمحأ دنسم (0)

 85 مقر ثيدح .الا/ل مقر باب .ناميالا باتك ءملسم حيحص هه

 د م#*5ه



 '”سابع نبا نع ةمركع قيرط نم يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 نبا نع ةمركع نع برح نب كامس قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . 29 ملسو هيلع هللا ىلص هبلقب هآر : لاق سابع

 نب ناهبن نب ورمع نب دمحم انثدح : يذمرتلا مامإلا لاقو

 .ناسغ وبأ يربدعلا ريشك نب ىبحي انثدح يفقثلا يرصبلا ناوفص

 سابع نبأ نع ةمركع نع نابا نب مكحلا نع رفعج نب ملسم انثدح

 راصبألا هكردت ال # لوقي هللا سيلأ : تلق تلق .هبر دمحم ىأر :لاق

 هرون وه يذلا هرونب ىلجت اذإ كاذ كحيو : لاق * راضبألا كردي وهو

 .©"7نيترم هيرأ : لاقو

 - دائسإلا نايب

 «يفقثلا ىرصبلا ناوفص نب ناهبن نب ورمع نب دمحم ١

 .9©«2يذمرتلا هل جرخأ ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم

 ,ةعساتلا ةقبطلا نم ةقث يرينعلا ريثك نب ىيحي ناسغ وبأو  ؟

 .©©0ةعامجلا هل ىور نيتئامو تس ةنس تام

 لاق نكلو كورتم : يدزألا هيف لاق يواركبلا رفعج نب ملس

 ةقبطلا نم ,ةجح ريغب يدزألا هيف ملكت قودص : هنع رجخ نبا

 .0©2 يذمرتلاو دواد وبأ هل ىور ةنماثلا

 ١١( مقر مجنلا ةروس «ريسفتلا باتك .«يذمرتلا نئس 0

 . 58/537 ىربطلا ريسفت : (0)

 .7571/9 مقر مجنلا ةروس ءريسفتلا باتك « يذمرتلا ننس
 . 305 /ةصالخلا 285/7 فشاكلا مه مقر ١91/1 بيرقثلا .(5)

 . 357/19 فشاكلا «16 مقر 555/5 بيرقتلا (5)

 .457١/ةصالخلا 2780/١ فشاكلا ,1# مقر ١/١" بيرقتلا ()
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 ىور نيناهث ةنس هدلوم ناكو ةئامو نيسمحو عبرأ ةنس تام ةسداسلا

 .27ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو ةعبرألا هل

 2")هتمحر ت تمدقت ةقث سابع نبا ىلوم ةمركعو  ه

 .©")ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 نبا هنع لاق ناهبن نب ورمع نب دمحم ثيدحلا اذه دانسإ يفف

 نم هل سيل نموه لوبقملا نا رجح نبا ركذ دقو لوبقم : رجح

 . ماهوأ هل نابا نب مكحلا اضيأ هيفو

 نيثيدحلا نإف بلقلا ةيؤر انه ةيؤرلاب دارملا نأ انريتعا اذإف

 هدانسإ نوكيف هل نادهشي ملسم مامإلا امهجرخأ نيذللا نيقباسلا

 هدانسإ نإف ةيرصبلا ةيؤرلا هيف ةيؤرلاب دارملا نأ رابتعا ىلع امأ

 مل ثيح فيعض وهو هب ناهبن نب ورمع نب دمحم دارفنال ًافيعض نوكي

 اركنم نوكي يلاتلابو .مهولاب مهتم نابا نب مكحلا نألو هيلع عباتي

 . ةحيحصلا تاياورلا فلاخو فيعض هنأل

 :)١( بيرقتلا ١/١91 فشاكلا ,88/ةصالخلا .4ا/4 مقر ١/515.

 .4 مقر ١١ صرظنا (0)

 25١07 مقر ١”ال/4 فالك مقر 3/١84 مقر 7077/94 بيذهتلا بيذص (0

 .الا مقر

 5/١. بيذهتلا بيرقت م59

 - ما



 هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ضعب نع ىنعملا اذه ىور دقو
 لاق ديمح نبا انثدح : لاق ريرج نبا هجرخأ ايف كلذو ًاعوفرم ملسو
 يظرقلا بعك نب دمحم نع ىريمحلا ةديبع نب ىسوم نع نارهم انثدح

 هللا يبناي انلق : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ضعب نع

 الت مث ءنيترم يداؤفب هتيأرو ينيعب هرأ ل : لاق ؟ كبر تيأر له

 . 206 ىلدتف اند مث »

 وهو يربطلا خيش يزارلا ديمح نب دمحم هيف نأل فيعض هدانسإو

 وهو  ءابلاو ءارلا حتفب  يَذَبَرلا ةديبع نب ىمومو .2"”فيعض
 , "”7”تفيعض

 ءات نودب « ديبع نب ىموم » ريرج نبا ريسفت يف ءاج دقو
 نب دمحم نع يوري يذلا وه هنأل « ةديبع نب ىبوم » ءاتلاب باوصلاو

 .«©9يزارلا راطعلا رمع يبأ نب نارهم هنع يوريو بعك

 -: ىنعملا نايب

 نأ مبنع هللا ىضر سابع نبا نع تاياورلا هذه نم انل نيبت
 هللا لص ىبنلا وه هآر ىذلاو العو لج هللا وه تايآلا هذه يف يئرملا

 |هجرخأ نيتللا ةيلاعلا يبأو ءاطع ةياور يف ءاج دقو .ملسو هيلع

 ةياور يف امأ ءرصبلا يف ال بلقلا يف اهنوكب ةيؤرلا دييقت ملسم مامإلا
 ريغ نم ةيؤرلا قالطإ ءاج دقف يذمرتلا مامإلا اهجرخأ يتلا ةمركع

 .بلقلا ةيؤرب ةديقملا ىلع ةلومحم تتبث نإ يهو دييقت

 )١( يئربطلا ريسفت /55/51 .

 . ("97) مقر ثيدحلا رظنا ()
 .(137) مقر ثيدحلا رظنا (9)

 . ( ةديبع نب ىسموم ةمحرت) لامكلا بيذهتو 777 مقر 51/1١١”7 بيذهتلا بيذهت رظنا (:5)
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 ٠ قلطأ هنأ سابع نبا نع ينعي  هنع ةياور يفو : ريثك نبا لاق

 دقف رصبلاب هنع ىور نمو .داؤفلاب ةديقملا ىلع ةلومحم ىهو ةيؤرلا
 .©2مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ءيش كلذ يف حصي ال هنإف برغأ

 هيلع هللا ىلص دمحم نم ةيؤرلا نأ ىلإ نيرسفملا روهمج بهذو

 اهيلع هللا هقلخ يتلا هتروص ىلع نيترم هآر مالسلا هيلع ليربحجل ملسو
 , 00(2هب يرسأ ةليل ءامسلا يف ةرمو ضرألا يف ةرم

 |مك هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ريسفتلا اذه يور دقو

 ىلاعت هلوق يف هنع شيبح نبّرِز قيرط نم ملسم مامإلا جرخأ
 ةئامتس هل مالسلا هيلع ليربج ىأر : لاق * ىأر ام داؤفلا بذكام »©

 . 27حانج

 هجرخأ ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريسفتلا اذه ىور امك

 دنع ًاثكتم تنك : لاق قورسم نع يبعشلا قيرط نم ملسم مامإلا

 مظعأ دقف نبنم ةدحاوب ملكت نم ثالث ةشئاع ابأاي : تلاقف ,ةشئاع

 هللا لص ادمحم نأ معز نم : تلاق ؟ نهام : تلق «ةيرفلا هللا ىلع

 أئكتم تنكو : لاق «ةيرفلا هللا لع مظعأ دقف هبر ىأر ملسو هيلع

 هللا لقي ملأ ىنيلجعت الو ىنيرظنأ نينمؤملا ماي : تلقف تسلجف

 ةلزن هآر دقلو 77( /ريوكتلا) * نيبملا قفألاب هآر دقلو 8 لجو زع

 كلذ نع لأس ةمألا هذه لوأ انأ : تلاقف (18/مجنلا) * ىرخأ

 ىلع هرأ مل ليربج وه امنإ » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١١( ريثك نبا ريسفت 5 //751 .

 )١( ىبمولالا ريسفت - 77/4 ريثك نبا ريسفت - 4/77 يربطلا ريسفت ًالثم رظنا /4/77: .
  (52مقر ثيدح كوك مقر باب .ناميإلا باتك « ملسم حيحص 38
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 ًاًداس ءامسلا نم ًاطبهتم هتيأر نيترملا نيتاه ريغ اهيلع قلخ يتلا هتروص
 لوقي هللا نا عمست ملوأ : تلاقف « ضرألاو ءامسلا نيب ام هقلخ مَظِع

 * ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ©
 هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ظ لوقي هللا نأ عمست ملوأ نيك١ "/ ماعنألا)

 هنإ ءاشي ام هنذإب يحويف ًالوسر لسري وأ باجح ءارو نم وأ ًايحو الإ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ معز ن نمو : تلاق (51/ىروشلا) # ميكح يلع

 ام غلب لوسرلا اهيأاي  لوقي هللاو يحولا نم ًائيش متك ملسو هيلع
 ,(37//ةدئاملا) 4 هتلاسر تغلب |مف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ

 ةيرفلا هللا لع مظعأ دقف دغ يف نوكي امب ربخي هنأ معز نمو : تلاق

 4 هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لق 8 لوقي هللاو
 , 07/6(20ه/لمنلا)

 هلوق يف ةريره يبأ نع ءاطع قيرط نم ملسم مامإلا جرخأ امك
 . "”ليربج ىأر : لاق * ىرخأ ةلزن هآر دقلو  ىلاعت

 نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هدورول حجرأ لوقلا اذهو

 هناحبس هللا نأل تايآلا قايسل بسنأ هنأ امك ىدانسإلا | حيحص قيرط

 ىلص ادمحم ملع يأ 4 ىوقلا ديدش همّلع © ةروسلا هذه لوأ يف لاق

 مالسلا هيلع ليربج وهو ىوقلا ديدش نآرقلا اذه ملسو هيلع هللا

 ىند مث # كلذ دعب ىلاعت هلوق يف رئامضلا نوكف .نيرسفملا قافتاب
 4« ىرخأ ةلزن هآر دقلو ©هلوق يفو # ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف
 . ىلوأ تايآلا هذه لوأ يف روكذملا ىلع دوعت

 . ؟4ا/ مقر ثيدح لالالا مقر باب .ناميإلا باتك ؛ ملسم حيحص 00(

 . 7877 مقر ثيدح لالالا مقر باب .ناميالا باتك ءملسم حيحص 2١
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 ينعي * ىحوأام هدبع ىلإ ىحوأف # تايآلا هذه يف ىلاعت هلوقو

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هللا دبع ىلإ مالسلا هيلع ليربج ىحوأف

 دوعي # هدبع ة» هلوق يف ريمضلا نوكو .نآرقلا اذه نم هيلإ هاحوأام

 (')روهظلا ةياغ يف هنوكل غئاس تايآلا يف ركذ هل رجي ملو ىلاعت هللا ىلع
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ٠١( - 9١/مجنلا) # ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا متيأرفأ

 (018)وبأانثدح ميهاربإ نب ملسم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 ىلاعت هلوق يف نع هللا يضر سابع نبا نع ءازوحلا وبأ انثدح بهشألا

 . 210جاحلا قيوس تلي الجر تاللا ناك : #* ىزعلاو تاللا ©

 : ىنعملا نايب
 يف منص «تاللا» # ىزعلاو تاللا متيأر فأ  ىلاعت هلوق

 لصأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا نيب دقو .فيقث ةليبق هدبعت فئاطلا

 .« جاحلا قيوس » تلي الجر تاللا ناك : لاق ثيح منصلا هذه

 تناك : لاق دهاجم نع يهكافلاو روصنم نب ديعس جرخأو

 دخأي ناكف منغ هل ناكو فئاطلاب ةرخص ىلع ةيلهاجلا يف الجر تاللا

 معطيو ابح هنم لعجيف طقألاو فئاطلا بيبز نم ذخأيو 2")اهلسر نم

 . 49 مقر ثيدح .مجنلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 1(

 . لسر ةدام  ثيدحلا بيرغ يف ةيابنلا  اهنبل نم ىنعي (؟)
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 أرقي ناكو «تاللاوه اولاقو هودبع تام الف سانلا نم رمي نم

 ١م 1
 0 )ةددشم «تااللاو

 « سابع نبا ةءارق ىهو ءاتلا ديدشت ةءارق لع رهاظ ريسفتلا اذهو

 .0©2(سيور» ةياور اهنأ يرزحلا نبا ركذو

 ضعب لاقف روهمجلا ةءارق ىهو ءاتلا فيفخت ةءارق ىلع امأ

 نم «ىزعلا» نأ مك ىلاعت هللا مسا نم ذوخأم مسألا اذه نإ نيرسفملا

 .©0( زيزعلا» هللا مسا

 ةرثكل ففخ مث ديدشتلاب مسالا اذه لصأ نوكي نأ لمتحيو

 . رجح نبا ظفاحلا كلذ ركذ دقو هلاعتسا

 . نيتءارقلا ىلع ًاقبطنم اذه سابع نبا ريسفت نوكي اذه ىلعف

 ةبعش نب ةريغملا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيلإ لسرأ دقو

 نب ةريغملا اهمدهف فئاطلا لهأ ملسأ امدعب برح نب نايفس ابأو

 , 220ةيعش

 يداو يف رمسلا نم تارجش ثالث ىلع ينبم تيب اهنإف ىزعلا امأ

 نايفس يبأ لوق يف ءاج امك اهب نورختفيو اهدبعت شيرق تناكو ةلخن

 ١١( روثنملا ردلا 1/5؟١.

 ؟1/94/57 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (5)

 ةياغ» يف يرزحلا نبا هركذ «ءيرصبلا يؤلؤللا هللا دبع وبأ لكوتملا نب دمحم وه سيورو

 ذخأ روهشم طباض قذاح ءىرقم » : هنع لاقو 275/7 ءارقلا تاقبط يف ةيابنلا

 3 ىمرضحلا بوقعي نع ًاضرع ةءارقلا

 .ةرشعلا ءارقلا دحأ ىمرضحلا بوقعيو
 .571//9/ يربطلا ريسفت رظنا 6

  5١يرابلا حتف 11١7/4 .

 .741/14 ماشه نبا ةريس 009
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 ىلص هللا لوسر اهيلإ لسرأ دقو « مكل ىزع الو ىزعلا انل » دحأ موي

 يئاسنلا جرمخأ (ى ءاهمدهف حتفلا ماع ديلولا نب دلاخ ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا لص هللا لوسر حتف ال : لاق ليفطلا يبأ نع هيودرم نباو

 اهاتأف ىزعلا اهب ناكو .ةلخن ىلإ ديلولا نب | دلاخ ثعب ةكم ملسو

 مل كنإف عجرا لاقف هريخأف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ م : اهيلع ناك

 يف اونعمأ اهتبجح مهو ةندسلا هترصبأ |ملف دلاخ عجرف ائيش عنصت

 ةرشان ةنايرع ةأرما اذإف دلاخ اهاتأف ىزعاي ىزعاي نولوقي مهو لبجلا

 عجر مث اهلتق تح فيسلاب اهممعف اهسأر ىلع بارتلا نفحت اهرعش'

 .22)ىزعلا كلت : لاقف هربخأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 ,90"(2ةكم برق عضوم «ديدق) ف ملص وهف ةانم امأ

 نأ |ههنع هللا يضر سابع نب | نع هيودرم نباو يناربطلا جرحخأو

 تناك ةانم نأو فئاطلاب تناك تاللا نأو ةلخن نطبب تناك ىزعلا

 اهل له اهنودبعتو مانصألا هذه نومظعت نم اي ينوريخأ : ىنعملا

 متعمس دقو ! ؟ العو لج هلل ام لاكلا تافصو ةمظعلاو ةردقلا نم

 متملعو «متعمس ام هركذ لج هللا تافص نم اهريغو ةروسلا هذه يف

 هذه مكمانصأل لهف ؛ ؛ متملع ام ةميظعلا هتاقولخت ةدهاشمب هتردق نم

 ! ؟ كلذ نم ءيشا

 . 171/5 روثنملا ردلا م

 ١١5/17. دئاوزلا عمجم 209
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام * 

 عساو كبر نإ ممللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا

 .(7؟/مجنلا) *# ةرفغملا

 د6 د6

 )5١9( قازرلا دبع انثدح ناليغ نب دومحم ينثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 تيأرام : لاق سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا نع رمعم انريخأ
 نإ  ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره وبأ لاق امم ممللاب هبشأ ًائيش

 نيعلا انزف : ةلاحم ال كلذ كردأ انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك هللا

 قدصي جرفلاو . يهتشتو ينمت سفنلاو .قطنملا ناسللا انزو .ءرظنلا

 .9©2هبذكيو كلذ

 2" يريطلاو دواد وبأو ملسم مامإلا هجرخأو

 مهنأ اهانكلهأ ةيرق ىلع مارحو باب .ردقلا باتك 35717 مقر يراخبلا حيحص )١(
 . جرفلا نود حراوجلا انز باب .ناذئتسالا باتك 17*77 مقرو #نوعجري ال

 .هريغو انزلا نم هظح مدا نبا ىلع ردق باب .ردقلا باتك 551 مقر ملسم حيحص ١)

 . رصبلا ضغ نم هب رمؤيام باب . حاكنلا باتك ا ها مقر دواد يبأ نكس

 .55 7/51 يربطلا ريسفت
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 : ىنعملا نايب

 فصو # شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلاو ظهلوق'

 يزجيو 8 ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق يف مهركذ قبس نيذلا نينسحملل

 . بونذلا مئاظع مثإلا رئابكو * ىنسحلاب اونسحأ نيذلا

 .0'2لاعفألاو لاوقألا نم ةحبق مظعام شحاوفلاو

 ريفنتلل ماعلا دعب صاخلا ركذ نم اهدعب اهركذو رئابكلا نم يهو

 . اهنم

 هبشأ نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا ركذ 4 ممللا الإ ظ هلوقو

 مالكلا وهو ناسللا انزو مرحملا رظنلا وهو نيعلا انز ممللاب ءيش

 . تامرحملا باكترا يف سفنلا ةبغرو مارح اب

 سنج ريغ نم ىنثتسملا نأل عطقنم ةيآلا يف ءانثتسالاف اذه ىلعو

 شحاوفلاو رئابكلا نم سيلو بونذلا رئاغص نم ممللاف هنم ىنثتسملا

 نم هبحاص جوسي الو ىاعت هللا ءردفغي ممللا نكل : نعل
 اوبنتجت نإ # ىلاعت هلوق يف اك ,ءبونذلا رئابك بنتجا اذإ نينسحملا

 « ًايرك الخدم مكلخدنو مكتائيس مكنع رفكن هنع نوبغت ام رئابك
 .(1”١7/ءاسنلا)

 [بنع هللا يضر سابع نبا نع قرط ةدع نم ريرج نبا جرخأو

 . 29ةرخآلا دحو ايندلا دح : نيدحلا نودام ا : لاق هنأ

 اهيلع بترتي يتلا يه رئابكلا نأل بونذلا رئاغص هب دارملا نأ ىنعي

 .ةرخآلا يف ديعو وأ ايندلا يف دح

 .«(شحف» ةدام «بغارلا تادرفم 2(

-/845 



 دعب ًائيح يأ أمل اذك لعفي نالف لاقيو :ةريغصلا نع هب ربعيو ةيصعملا

 0 لول وأ دك لا: كالرق وهز علا

 . "0ةليلق يأ ءالإ هترايز : لاقيو ةعقاوم

 ام امملوأ : نارخآ نالوق ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع ىورو

 هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأ
 .فلس دق ام الإ : لاق * ممللا الإ ل ىلاعت

 مثإلا نم هب اوملأ يذلا ممللا الإ : هلوقب ريرج نبا هنيبو
 . مالسإلا لبق ةيلهاجلا يف شحاوفلاو

 نع رانيد نب ورمع قيرط نم مكاحلاو ريرج نبا هجرخأ ام يناثلا

 . بوتي مث ةشحافلاب ملي

 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق

 . "”7يبهذلا مامإلا هقفاوو

 . «؟)هلثم ركذو هدانسإب مكاحلا قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 يف ءاجو حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور : يمثيحلا لاقو

 .«*انزلا نم ةمللا : لاق 4 ممللا الإ © هتياور

 .1مل» ةدام نآرقلا بيرغ يف تادارفملا )١(

 . ” ص رظنا  مدقت امك نسح رثألا اذه دانسإو 57/511 يربطلا ريسفت (؟)

 .ريسفتلا باتك 5194/5 كردتسملا - 857/717 يربطلا ريسفت (5)

 . هتداهش زوجت نم تاداهشلا باتك . 180/٠١١ ىقهيبلا نئس (:5)

 .ريسفتلا باتك .115/17 دئاوزلا عمجم (5)
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 الث ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع يورملا نأ انل نيبت اذه نمو

 : لاوقأ

 . بونذلا رئاغص ممللاب دارملا نأ : لوألا

 يف نوملسملا اهلمع يتلا بونذلا رئابك هب دارملا نأ : يناثلا.

 . مهتيلهاج

 . اهبكترم اهنم بوتي نأ دعب .بونذلا رئابك هب دارملا نأ : ثلاثلا

 ةبوتلاب ةرفغملا ديقي ام ةيآلا يف سيل هنأل حجرأ لوألا لوقلاو

 يتلا يه اهنأل رئاغصلا ىلإ فرصني ممللا نإف ةقلطم ةيآلا تماد امو

 يتلا ءاسنلا ةيآ يف مدقت امك رئابكلا نع عانتمالاب هناحبس هللا اهرفكي

 .اهركذ مدقت

-858- 
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 (48/مجنلا) * ىنقأو ىنغأ وه هنأو ١
 ني د

 ىطعأ *« ىنقأو ىنغأ 9 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 . "7ىضرأف

 سابع نبا نع يثوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو ,90(2 رسابع هربا ٠ ةوعلا . : نأ .
 نب ىلع قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . "9هنع ةحلط ىبأ

 : ىنعملا نايب

 اضرلا هدبع قزر يأ 4 ىنقأو 9 ىلاعت هلوقل ريسفت «ىضرأف» هلوق

 .ناسنإلا هينتقي ام مظعأ اذهو ةعانقلاو

 ء«ىضرأ ىنقأ : ليق : كلذ نايب يف يناهفصألا بغارلا لاق

 .مجنلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 21(

 .7/5/51/ ىربطلا ريسفت )١(

 . 507/4 يرابلا حتف (*”)

 ه5



 .200 نيءانغلا مظعأ ةعاظلاو اضرلا نم ةينق هل لعج هنأ كلذ .قيقحتو

 يهو رخديو لاومألا نم ينتقيام ىطعأ * ىنقأ 8 ىنعم نأ ليقو

 ىنتقي ام نأل ءانعإلا يف هلوخد عم ركذلاب هدارفإو .لاومألا لوصأ

 .27نيرسفملا روهمج لاق اذهبو .لاومألا سفنأ وه رخديو

 امت هدابع ىطعأ : ىنعملا نأ ىلع سابع نبا مالك لمحي نأ لمتحيو
 . مهاضرأ ىتح لاومألا نم نونتقي

 . «ىنق» ةدام نآرقلا بيرغ يف تادرفم 015

 . 59/5717 ىسولالا ريسفتو 5/5 فاشكلا ريسفت 10/77 يربطلا ريسفت الثم رظنا (0)

-86٠.6 
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 65( رمقلا ةروس ر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 لب .ربدلا نولويو عمجلا مزهيس .رصتنم عيمج نحن نولوقي مأ
 .(5”- ؟:/رمقلا) # رمأو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا
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 انثدح بشوح نب هللا دبع نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 دمحم ينثدحو .سابع نبا نع ةمركع نع دلاخ انثدح باهولا دبع

 يفوهو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : |ههنع هللا ىضر سابع

 ال أشت نإ مهللا ,كدعوو كدهع كدشنأ ينإ مهللا : ردب موي هل ةبق

 هللا لوسر اي كبسح : لاقف هديب ركب وبأ ذخأف ,مويلا دعب دبعت

 مزهيس » لوقي وهو جرخف - عردلا يف بثيوهو كبر ىلع تححلا
 ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب .ربدلا نولويو عمجلا

 . ")4# رمأو

 . 2ىقهيبلا هجرخأو

 .زرحتلا يف رايتخالا باب ريسلا باتك . 55/9 ىربكلا نئنسلا (؟)
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 مل هنأل سابع نبا تالسرم نم اذه : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ةمركع نع بويأ نع رمعم نع قازرلا دبع ىور دقو .«ةصقلا رضحي

 لمح سابع نبا نأكف ةيآلا * عمجلا مزهيس ا تلزن امل : لاق رمع نأ

 جرخأ دقو رمع نع سابع نبا نع هلمح ةمركع نأكو رمع نع كلذ
 هضعبب رمع ينثدح سابع نبا نع ديلولا نب كامس قيرط نم ملسم
 ها .()ها

 ىربطلا ريرج نبا هجرخأ قازرلا دبع هاور يذلا ثيدحلا اذهو
 بويأ نع رمعم نع روث نبا انثدح لاق ىلعألا دبع نبا انثدح : لاق

 مزهيس ا تلزن امل : لاق رمع نأ ةمركع نع الإ هملعأ ال : لاق
 يبنلا تيأر ردب موي ناك الف ؟ مزيب عمج ىأ : لوقأ تلعج *« عمجلا

 نولويو عمجلا مزهيس # لوقيو عردلا يف بثي ملسو هيلع هللا لص
 ظ #20 ريدلا

 : ىنعملا نايب

 مهنأب نيملسملل دعو |مهيفف ةكم يف لزن امم نانيبآلا ناتاه
 ًارارف ربدلا نولويو مزهيس مهئادعأ عمج نأو مهئادعأ ىلع نورصتنيس
 ىكنأو دشأ ةمايقلا موي لاوهأو ةمايقلا موي مهدعوم نأو نيملسملا نم.

 .ايندلا لاوهأ نم

 ةكرعم ةيادب يف نيتيآلا نيتاه ملسو هيلع هللا لص يبنلا الت دقو

 |هيف نأ ثيح .مهودع ىلع رصنلاب نيملسملل ةراشب كلذ ناكف ردب'
 ال العو لج هللا دعوو مهتميزهو نيكرشملا رحدب ىلاعت هللا نم ًادعو.

 . يرابلا حتف (1)

 .8/1١١ا/ يربطلا ريسفت 20
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 كلت يف ةيآلا هذه هتوالتب ملسو هيلع هللا ىللص ىبنلا نيب دقو .فلختي

 ًايوقم اذه ناكف مويلا كلذ يف ققحتيس ةيآلا هذه لولدم نأ ةكرعملا
 مهتاراصتنا كلذ دعب تلاوت مث .مهودع وحن عافدنالا يف نيملسملل
 . مهئادعأ عومج راح دناو

 ه6"





 2«*(نمحولا ةروس ))

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ٠١( /نمحرلا) 4 مانألل اهعضو ضرألاو
 نيت

 (”””) 620 .قلخلا # مانألا 8 : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 1 . (29سابع

 : لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم اضيأ ريرج نبا جرخاو
 .()حور هيف ءيش لك

 عسيمجو نجاو سنولا مهو قلخلاب دارملا نايب ةياورلا هذه يفو

 . ضرألا هذبم نوعفتنملا مه مهخأل حاورألا تاوذ

 )١( مقر موجنلا يف باب .قلخلا ءدب باتك ,يراخبلا حيحص .
 نمحرلا ةروس «ريسفتلا باتكو .

 /١١97/15. يربطلا ريسفت (؟)

 08/9107 يربطلا ريسفت (9)
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 2(”؟95)

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ٠١( - 9١/نمحرلا) # نايغبي ال خزرب اههنيب نايقتلي نيرحبلا جرم »

 د6 د6

 .؟"”زجاح # خزرب 8 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق
 نبا نع ةحلط يأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 . 29 سابع

 : ىنعملا نايب

 نبا جرخأ |ىك لسرأ ىنعمب جرم *« نايقتلي نيرحبلا جرم  هلوق

 .©")سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج

 .24) مدقت |(ىك نسح هدانسإو

 ةروس «ريسفتلا باتكو .* مقر موجنلا يف باب ,قلخلا ءدب باتك ,يراخبلا حيجص )١(

 . نمحرلا

 '. ١79/571 يربطلا ريسفت 0

 . ١178/51 يربطلا ريسفت 20

 ." مقر ثيدحلا رظنا 05
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 تاطيحملا وهف حلاملا امأف .ولحلاو حلاملا رحبلا امه نارحبلاو
 نطاب يف رقتسملا ءاملا هنإف ولحلا امأو .ةحلام راحب نم اهب لصتيامو
 . ©'ًارابآو ًانويعو ارابنأ اهنم جرخي يذلاو ضرألا

 نم زجاح اههنيب ينعي * نايغبي ال خزرب امهنيب :  ىلاعت هلوقو
 كلذ اهيف هللا ءاشي يتلا لاحلا يف الإ اهجازتما عنمت ةسبايلا ضرألا
 تبهذل |ئاد ناءاملا جزتما ولف «ضرألا حالص كلذ ىلع بترتي ثيح

 وأ برشب هنم اوديفتسي نأ سانلا عطتسي ملف بذعلا ءاملا صئاصخ'
 . هيف هللا اهعدوأ يتلا حلاملا صئاصخ تصقنلو ؛ةعارز

 يف راهنألا باصم يف نايقتليف حلاملا ىلع باذعلا لسري ىلاعت هللاف
 ةميظع ةمكحب هلك كلذ نكل راحبلا يف نوكت يتلا عيبانيلاو راحبلا

 هللا اهعدوأ يتلا هصئاصخب |مهنم دحاو لك ظفتحي ثيحب نيعم ردقو

 )١( ريثك نبا ريسفت 5981/5 .

  مهال د



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ©

 .(17/نمحرلا) # ناتخاضن نانيع امهيف

 .©7ناتضايف « ناتخاضن » سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 202075

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .©"0 ءاملاب ناتخاضن لاق

 : لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 ."0ريخلاب ناتخاضن

 . هلك ريخلا ردصم وه ءاملا نأل نيتياورلا نيب ضراعت الو

 (مهنود نمو  ىلاعت هلوق يف نيتنجلا ىلع دوعي ةيآلا يف ريمضلاو

 ةنحلا ةفص باب .قلخلا ءدب باتكو .نمحر لا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحبص )١(

 .8 مقر
 . 155/51 يربطلا ريسفت (0).

 . 151// 3517 يريطلا ريشفت مو
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛

 (78/ نمحرلا) # ماركإلاو لالجلا يذ كبر مسا كرابت

 (”؟ هر وذ # لالجلا ىذ © : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 .0(2ةمظعلا

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .29©2ءايربكلاو ةمظعلا وذ : لاق

 نبا ةءارق يهو # لالجلا وذ # ةءارق ىلع سابع نبا اهرسف دقو

 رماع نبا أرقف 4 لالجلا يذ إيف اوفلتخاو : يرزجلا نبا لاق ءرماع

 فحاصملا يفوه كلذكو مسالل اتعن لاذلا دعب واوب * لالجلا وذ »©

 برلل ًاتعن لاذلا دعب ءايب 4 لالجلا ىذ ا نوقابلا أرقو «ةيماشلا

 ."”7مهفحاصم يف وه كلذكو

 . نمح رلا ةروس .ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )01(

 . 119/571 ىريطلا ريسفت (09

 .”857/ 57 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا
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 2«( ةعقاولا ةروس

 ىلاعت هلوق قف ءاجام

 (85/ةعقاولا) © نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو

 دع دع د

 نولعجتو إ» ىلاعت هللا لوق باب :يراخبلا مامإلا لاق - ١

 . '"”مكركش : سابع نبا لاق # نوبذكت مكنأ مكقزر

 0 : لاق ريرج نبا هجرخأو

 *« مكقزر نولعجتو 9 هلوق يف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب
 نولوقت : ةمحرلاو ثيغلا نم مكيلع تلزنأ ام ىلع مكركش : لوقي

 . ؟9مهيلع معنأ امب ًارفك مهنم كلذ ناكف : لاق ءاذكو اذك ءونب انرطم

 . حيحص دانسإ وهف .مهمجارت يف
 يقرودلا ميهأربإ نباوه بوقعيو

 . 7548 مقر باب .ءاقستسالا تباتك «يراخبلا حيحص )1( ْ

 /٠١8/51 يريطلا ريسفت (؟)

 ملكا د



 يمس ريشي نبا ره ميششو

 سايإ نب رفعج وه رشب وبأو

 (*؟07) يريدعلا ميظعلا دبع نب سابع ينثدح : ملسم مامإلا لاق - ؟
 ليمز وبأ انثدح ( رامع نبا وهو ) ةمركع انثدح دمحم نب رضنلا انثدح

 هللا ىلصهللا لوسر دهع ىلع سانلا رطم : لاق سابع نبا ينثدح : لاق

 ركاش سانلا نم حبصأ » ملسو هيلع هللا ى يبنلا لاقف ملسو هيلع

 اذك ءون قدص دقل : مهضعب لاقو هللا ةمحر هذه اولاق ءرفاك مهنمو

 غلب ىتح * موجنلا عقاومب مسقأ الف # ةيآلا هذه تلزنف لاق ءاذكو

 . 024 نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو

 ركذو دانسإلا اذهب دمحم نب رضنلا قيرط نم هناوع وبأ هجرخأو

 (75)هلثم

 دانسإلا اذهب ميظعلا دبع نب سابع قيرط نم يقهيبلا هجرخأو
 . "0هلثم ركذو

 : ىنعملا نايب

 ءونلا امأو : يوونلا مامإلا لاق « اذكو ادك ءون قدص دقل » هلوق

 هللا همحر حالصلا نب ورمعوبأ خيشلا هصخل دق ليوط مالك هيفف

 مجنلا ءانردصم هنإف بكوكلا سفن وه سيل هلصأ يف ءونلا : لاقف

 ةيناث نأ كلذ نايبو . علطو ضبخ يأ ليقو باغو طقس يأ ًاءون ءوني

 لزانمب ةفورعملا يهو اهلك ةنسلا ةنمزأ يف علاطملا ةفورعم ًامجن نيرشعو

 يف مجن اهنم ةليل ةرشع ثالث لك يف طقسي نيرشعلاو ةيناثلا رمقلا

 .١1ا/ مقر ثيدح .ىونلاب انرطم لاق نم رفك نايب باب « .ناميإلا باتك « , ملسم حيحص قل

 .ناميالا تامالع باب 707/١ ةناوع يبأ دنسم )١(
 . ءاونألاب راطمتسالا ةيهارك باب ءعاقستسالا ةالص باتك مع يقهيبلا ننس )2

 د مك5-



 .هتعاس نم قرشملا يف هلباقي رخآ علطيو رجفلا عولط عم برغملا
 براغلا طقاسلا ىلإ هنوبسني رطم كلذ دنع ناك اذإ ةيلهاجلا لهأ ناكو

 .©9)|هنم علاطلا ىلإ : يعمصألا لاقو ءاهبنم

 ةياورلا يف محلوقو « اذكواذك ءون قدص دقل » مهلوقب دارملاو

 نم ةيلهاجلا: لهأ هدقتعي ناكام « اذكو اذكؤنب انرطم نولوقت » ىرخألا

 ًاتاقوأ رطملا لوزنل نأ دقتعي نم امأ ءرطملا لازنإ يف ريثأت اهل موجنلا نأ

 يف ًأريثأت اهل نأ دقتعي نأ ريغ نم موجنلا ضعب عولط دعب نوكت ةنيعم

 كلذ ىلع لدي امتو احابم ارمأ ربتعي لب مكحل اذه يف لخدي الف هلوزن

 نع نايفس انربخأ لاق سنوي ينثدح : لاق ريرج نبا هجرخأام

 . . ىميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم

 ينربخأ دقو : لاق مث ءاونألاب ءاقستسالا يف ةريره يبأ نع اثيدح ركذ

 ىقستسا املف يقستسي وهو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دهش نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر معاي سابعاي : لاقف سابعلا ىلإ تفتلا

 قفألا يف ضرتعت اهنأ نوري اهب ءاملعلا : لاقف ؟ ايرثلا ءون نم ىقب مك

 .(")اورطم ىتح ةعباس تضم ايف لاق ًاعبس اهطوقس دعب

 ةصقلا دهش يذلا يوارلا ةلاهحخل فعض هدانسإ يف ثيدحلا اذهو

 ابك سيلدتلاب مهتم وهو عامسلاب حرصي مل قاحسإ نب دمحم هيف نأ اك
 , )قبس ض0

 مامإلا لاق # موجنلا عق ةاومب مسقأ الف # ةيآلا هذه تلز كف هلوق

 )١( يوونلا حرشب ملسم حيحص 1١/51١.

 يربطلا ريسفت (؟) /ا7١8/51.

  )0مقر ثيدحلا رظنا 7 .

 - مك"



 :  حالصلا نبا ينعي هللا همحر ورمعوبأ خيشلا لاق » : يوونلا

 كلذ يف رمألا نإف ءاونألا يف مهوق يف لزن اذه عيمج نأ هدارم سيل

 مكقزر نولعجتو »ظ ىلاعت هلوق كلذ يف لزانلا امنإو كلذ يبأب هريسفتو
 تقو ين اعمتجا نكلو كلذ ريغ يف لزن يقابلاو « نوبذكت مكنأ
 : هللا همحر ورمعوبأ خيشلا لاق «ءكلذ لجأ نم عيمجلا ركذف لوزنلا

 |ىنع هللا يضر سابع نبا نع تاياورلا ضعب يف نأ اذه ىلع لدي امو
 00 ,©0(بسحف ريسيلا ردقلا اذه ىلع راصتقالا كلذ يف

 57/١. يوونلا حرشب ملسم حيحص )9

 مكقزر نولعجتو » ىلاعت هلوق لوزن ركذ اهيف تاياور ثالث يطويسلا مامإلا ركذ دقو
 .157/5-15 روثنملا ردملا - طقف # نوبذكت مكنأ

 ب مك8#



2)” 

 26”( ديدحلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ليجنإلا هانيتآو ميرم نبا ىسيعب انيفقو انلسرب مهراثآ ىلع انيفق مث

 اهانبتكام اهوعدتبا ةينابهرو ةمحرو ةفأر هوعبتا نيذلا بولق يف انلعجو

 اونمآ نيذلا انيتآف اهتياعر قح اهوعر اف هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع

 اونمآو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي . نوقساف مهنم ريثكو مهرجأ مهنم

 مكل رفغيو هب نوشمت ارون مكل لعجيو هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب

 * ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نأو هللا لضف

 .(59- ؟ال/ديدحلا)

 د6 د

 انأبنأ لاق ثيرح نب نيسحلا انريخأ : يئاسنلا مامإلا لاق

 نع بئاسلا نب ءاطع نع ديعس نب نايفس نع ىسوم نب لضفلا
 دعب كولم تناك : لاق اههنع هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 ناكو ليجنإلاو ةاروتلا اولدب مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع

 متش نم دشأ تش دجنام مهكولمل ليق «ةاروتلا نوءرقي نونمؤم مهيف

 مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو © نوءرقي مهنإ .ءالؤه انمتشي

 مكه



 مهتءارق يف انلامعأ يف هب اننوبيعي ام عم تايآلا ءالؤهو 4 نورفاكلا

 مهيلع ضرعو مهعمجف ءانمآ اى اونمؤيلو أرقن امك اًؤرقيلف مهعداف
 : اولاقف ءاهنم اولدب ام الإ ليجنإلاو ةاروتلا ةءارق اوكرتي وأ لتقلا

 مث ةناوطسا انل اونبا : مهنم ةفئاط تلاقف ءانوعد ؟ كلذ ىلإ نوديرتام

 ,مكيلع درن الف انبارشو انماعط هب عفرن ائيش انوطعا مث اهيلإ انوعفرا

 برشي امك برشنو ميبنو ضرألا ين حيسن انوعد : مهنم ةفئاط تلاقو
 : مهنم ةفئاط تلاقو ءانولتقاف مكضرأ يف انيلع متردق نإف شحولا

 مكيلع درن الف لوقبلا ثرتحنو رابآلا رفتحنو يفايفلا يف ارود انل اونبا
 اولعفف : لاق .مهيف ميمح هلو الإ لئابقلا نم دخأ سيلو مكب رمغ الو

 الإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو # لجو زع هللا لزنأف كلذ
 دبعتن : اولاق نورخآلاو *# اهتياعر قح اهوعر امف هللا ناوضر ءاغتبا

 مهو نالف ذختا امك ًارود ذختنو نالف حاس امك حيسنو نالف دبعت امك
 ىلص يبنلا ثعب املف مهب اودتقا نيذلا ناميإب مهل ملع ال مهكرش ىلع

 ءاجو هتعموص نم لجر طحنا ليلق الإ مهنم قبي ملو ملسو هيلع هللا
 هللا لاقف هوقدصو هب اونمآف هريد نم ريدلا بحاصو هتجايس نم حئاس

 مكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي # ىلاعتو كرابت
 مهنايإبو ليجنإلاو ةاروتلابو ىسيعب مهناميإب نيرجأ #4 هتمحر نم نيلفك

 ًارون مكل لمجيو ا لاقو .مهقيدصتو ملسو هيلعهللا لصدمحمب
 الثل # لاق .ملسو هيلع هللا لصيبنلا مهعابتاو نآرقلا # هب نوشمت

 ءيش ىلع نوردقي ال نا 8# مكب نوهبشتي نيذلا * باتكلا لهأ ملعي

 , 290ةيآلا 4 هللا لضف نم

 مكحي مل نمو لجو زع هلوق ليوأت باب .ةاضقلا باذآ باتك 277١/48 ىئاسنلا نئس )١(

 .* نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب

 ملكك



 .20هلثم ركذو دانسإلا اذهب يريطلا ريرج نبا هجرخأو

 : دانسإلا نايب

 نم ةقث «يزورملا راعوبأ ءالولاب يعازخلا ثيرح نب نيسحلا- ١
 ناخيشلا هل جرخأ نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا

 . ©0يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 تبث ةقث «يزورملا هللا دبع وبأ ينانيسلا ىسوم نب لضفلا - ؟

 نيعستو نيتنثا ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا رابك نم برغأ امبرو

 .©9 .ورم يف دلب «نانيس» ىلإ بوسنم وهو ةعامجلا هل ىور «نيتئامو

 .0*2هتمجرت تمدقت ةقث يروثلا ديعس نب نايفس -

 .20 هتمجرت تمدقت دقو طلتخا قودص بئاسلا نب ءاطع - 5
 (5) ىااش هسح .

 0 بد ةقد ريبج نب دليعسو

 نكلو هرمع رخآ دق طلتخا يف بئاسلا نب ءاطع هيف دانسالا اذهف

 هدانسإ نوكي اذه ىلعف 229 ضعب نم مهضعب , عمس دق ثيح لصتم

 ١١( يربطلا ريسفت /77947/51.

 . 87 /هصالخلا ,”ه8 مقر 000 بيرقتلا (5)

 . 504 مقر 597/١ ظافحلا ةركذت 2.04 مقر ١١١/5 بيرقتلا (5

 .(5ا) مقر ثيدحلا رظنا (:)

 .(5؟) مقر ثيدحلا رظنا )2(

 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا (5)

 .5386 مقر 7١7/0 20150 مقر 58/0 17 مقر 7177/5 بيذهتلا بيذبع 200

 - مكال اد



 0 ىنعملا نايب

 هلوق يفريمضلا #«انلسرب مهراثآ ىلع انيفق مث ©8هلوق'
 هذه لبق ىلاعت هلوق يف نيروكذملا هللا لسر ىلع دوعي 4 مهراثآ

 ةوبنلا اهتيرذ ينانلعجو ميهاربإو احون انلسرأ دقلو # ةيآلا
 انلسرأ مث ىنعملا ءافقلا يف ءيشلا لعج ةيفقتلا لصأو #* باتكلاو

 .07©2لوسر دعب الوسر انلسر مهدعب

 راثيإو جاوزلا كرت يه ةينابهرلا « اهوعدتبا ةينابهرو > هلوق
 |منيح ىراصنلا ضعب اهيلإ أحل دقو .«سانلا نع عاطقنالاو ةلزعلا

 يف اك  مهنيد فيرحت ىلع مهولمحي نأ مهل نورصاعملا ماكحلا لواح

 مهنيد اوظفحي ىتح لابجلاو يراربلا يف ةلزعلا اورثآف - قباسلا ثيدحلا

 مهاوغأف ناميإلا نم مهتجرد يف اوسيل سانأ مهدعب نم اهثرو مث
 . مهنيد اودسفأو اهيف اوعقوف تامرحملا يف عوقولاب ناطيشلا

 اهانضرفام ينعي 4 هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتكام إط هلوقو

 هللا ناوضر ءاغتبا اهب مهسفنأ اومزلأو اهوعدتبا نكل مهيلع
 .2©")عطقنم ءانثتسالاف

 نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي 9 هلوق
 روفغ هللاو مكل رفغيو هب نوشمت ارون مكل لعجيو هتمحر نم

 .4 ميحر

 باطخ اهنأ ىري هنأ انل نيبتو ةيآلا هذط سابع نبا ريسفت مدقت
 مهوسرب مهناميإل ةرم نيترم مهرجأ نوتؤي مهنأو باتكلا لهأ ينمؤم

 -/م58-



 هللا دنع نم هب ءاجامو ملسو هيلع هللاىلصدمحمب مهناميإل ةرمو مهءاتكبو

 .ىلاعت

 نم نيفعض مكطعي ينعي # هتمحر نم نيلفك مكتؤي و هلوقو

 طوقسلا نم هظفحيو هسبحيف بكارلا هب لفتكيام لفكلا لصأو ءرجألا
 بكارلا لفكلا نصحب امك هللا باذع نم نصحب هللا ةمحر نم لفكلاف

 .7'2يربطلا ريرج نبا هركذ . طوقسلا نم

 لضف نم ءيش ىلع نوردقي الأ باتكلا لهأ ملعي الثل # هلوقو ظ

 لضف نم ءيش ىلع نوردقي ال مهنأ باتكلا لهأ ملعي ىكل يأ * هللا

 # القل  هلوق يف «ال» و اوءاش نم هنومرحيو اوءاش نم هنوطعيف هللا
 نأ ريرج نبا ركذو .اذه مهداقتعا يف مهيلع راكنإلا ديكأتل ةديزم

 حرصم ريغ دحج هرخآوأ هلوأ يف لخد مالك يف ةلص «ال» لعجت برعلا

 4 كترمأ ذإ دجست الأ كمعنمام إف ىلاعت هلوقب هل لثم مث هب

 ال تءاج اذإ اهنأ مكرعشي امو # هلوقو دجست نأ ينعي (١١/فارعألا)

 ةيرق ىلع مارحو # هلوقو نونمؤي ينعي (9١1/ماعنألا) * نونمؤي
 . ”نوعجري مهنأ ينعي (45 /ءايبنألا) 4 نوعجري ال مهأ اهانكلهأ

 .717/51ا/ يربطلا ريسفت )١(

 .7185/51ا/ يربطلا ريسفت (؟)

-858- 





 0 رشحلا ةروس )

 ىلاعت هلوق ْق ءاحام

 يزخبيلو هللا نذإبف اهوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطقام
 .(5/رشحلا) # نيقسافلا

 عت

 (555) انثدح ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةرمع يبأ نب بيبح انثدح ثايغ نب صفح انثدح ملسم نب نافع

 : لجو زع هللا لوق يف |ههنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 ةنيللا : لاق # اوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطقام »

 «مهنوصح نم مهولزنتسا : لاق # نيقسافلا يزخيلو # ةلخنلا

 نوملسملا لاقف .مهرودص يف كلذ ُكحف لخنلا عطقب اورمأو : : لاق

 له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نلأسنلف ًاضعب انكرتو ًاضعب انعطق دق

 هللا لزنأف ؟ رزو نم انكرت اهيف انيلع لهو رجأ نم انعطق اهيف انل

 .ةيآلا « اهوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطقام ا لجو زع
 (١)7بيرغ نسح ثيدح اذه : ىسيع وبا لاق

.777 
 مقر ءرشحلا ةروس ءريسفتلا باتك ,.140/9 يذمرتلا ننس

)١( 

 ب مالا



 -: دانسإلا نايب

 حابصلا نب دمحم نب نسحلا يبعوبأ وه دمحم نب نسحلا ١
 نم ةيناشلا ةقبطلا يف هكراش دقو ىعفاشلا بحاص يدادغبلا ينارفعزلا

 وأ نيتئامو نيتس ةنس تام ,ةرشاعلا ةقبطلا نم .ةقثوهو .هخويش

 « ةينارفعزلا » ىلإ بوسنم وهو ةعبرألاو يراخبلا هل ىور «ةنسب اهلبق

 - ,©9دادغب برقب ةيرق

 يلهابلا هللا دبع نب ملسم نب ناثعوبأ وه ملسم نب نافع - ١
 كش اذإ ناك : ىنيدملا نبا لاق «ءتبث ظفاح ةقثوهو ىرصبلا رافصلا

 عست ةنس رفص يف هانركنأ : نيعم نبا لاقو .مهو امبرو هكرت فرح يف
 .9©2ةرشاعلا ةقبطلا رابك نم .ريسيب اهدعب تامؤ نيتئامو ةرشغ

 يفوكلا رمعوبأ ىعخنلا ةيواعم نب قلط نب ثايغ نب صفح -
 ,ةنماثلا ةقبطلا نم .رخآلا يف اليلق هظفح ريغت ظفاح هيقف ةقث يضاقلا

 هل جرخأ «نيناهثلا براق دقو ةئامو نيعستو سمح وأ عبرأ ةلس تام

 ٠ . 7 ةعاجلا

 تمدقت ةقث ينامحلا هللا دبع وبأ باصقلا ةرمع ىبأ نب بيبحو
 ْ ,(4) هتمحرت

 (0ه) ل هو
 تب ةقب ريبج نب ديعسو

 بيذهت يف بابللا 2547 مقر 555/١ ظافحلا ةركذت "6 مقر ١7١/١ بيرقتلا )١(
 .597/7 باسنألا

 .717/8 مقر 7/4/١ ظافحلا ةركذت 5 مقر 75/7 بيرقتلا 0
 . 778 مقر 597/١ ظافحلا ةركذت ,455 مقر 184/١ بيرقتلا مم
 ش )70/1١(. مقر ثيدحلا زظنا 0(
 )١١(. مقر ثيدحلا رظنا 6

 ماا



 ('”ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف
 . حيحص اذه ىلع هدانسإف

 : ىنعملا نايب
 اوناخ [نيح كلذو ريضنلا ىنب دوبي يف تلزن تايآ نمض ةيآلا هذه

 .2')اهنم مهالجأف

 اهضعب اوعطقف مهليخن عطقب ملسو هيلع هللا لصيبنلا رمأ دقو

 ةقباسلا ةياورلا يف امك كلذ نم اوجرحت مهنإ مث رخآلا ضعبلا اوكرتو

 رجأ نم مهل له ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأسف سابع نبا نع

 . ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؟ اوكرت يف رزو نم مهيلع لهو اوعطق هيف

 عطقب لجو زع نذأ يأ « نيقسافلا يزخيلو # ىلاعت هلوقو

 هللا ةعاط نع نيجراخلا دوهيلا كلذب لذيل اهضعب كرتو لخنلا ضعب'

 مهئادعأ يديأب اهباهذ ىلع مهمترسحل لخنلا عطقب مهلالذإو ,للاعت

 ."0مهئادعأ يديأ يف اهئاقب ىلع مهترسحل اهكرتبو ,نيملسملا

 "50 مقر 110/5 479 مقر ١١/0 0205مقر 7١8/5 بيذهتلا بيذهت (1)

 "5 مقر 7

 . 719/7 ماشه نبا ةريس يف كلذ ليصفت رظنا (0)

 - ما" د





 ةيفركلوا

 ©"( ةضتمملا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ًائيش هللاب نكرشي ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ يبنلا اهيأاي

 نيب هنيرتفي ناسهبب نيتأي الو نهدالوأ نلتقي الو نينزي الو نقرسي الو

 هللا نط رفغتساو نهعيابف فو رعم يف كنيصعي الو نهلجرأو نييديأ

 .(1؟/ةنحتمملا) * محر روفغ هللا نإ

 دلع د ع

 نب بهو انثدح دمحم نب هللا دبع انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 يف سابع نبا نع ةمركع نع ريبزلا تعمس لاق يبأ انثدح لاق ريرج
 هطرش طرش وه اهنإ : لاق 4 فو رعم يف كنيصعي الو » ىلاعت هلوق

 , 9"(2ءاسنلل هللا

 : ىنعملا نايب

 : رجح نبا ظفاحلا لاق » ءاسنلل هللا هطرش طرش وه اغإ : هلوق

 ا ءاسنلا ىلع ينعي

 .286* مقر ثيدح .ةنحتمملا ةروس «ريسفتلا باتك «ىراخبلا حيحص )1(

 .94/4*75 يرابلا حتف )١(

 ماله



 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 .©0)نحني ال : لاق * فورعم يف كنيصعي الو » ىلاعت هلوق

 نع روث نبا انثدح لاق ىلعألا دبع نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 ذخأ حونلا وه : لاق * فورعم يف كنيصعي الو » ةداتق نع رمعم

 لاقف لاق «مرحم يذ عم الإ لاجرلا ثيدحب نولخي الو نحني ال نهيلع
 سيل : لاق .,فايضأ انل نوكيو بيغن انإ : فوع نب نمحرلا دبع
 ْ , (2)تينع كتئلوأ

 مهمجارت تمدقت تاقث هلاجرو ةداتق ىلإ حيحص دانسإ اذهو
 .هاور يذلا يباحضلا مسا هنم طقس ثيح لسرم هنكلو

 )١( يربطلا ريسفت 58/78.

 ) )5.,/4/578:يربطلا ريسفت

 د مالك د



 (2020١ فصلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 « صوصرم ناينب مهغأك ًافص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ ©
 .(:/فصلا)

 قصلم #* صوصرم # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق م1

 . 222 ٍضعبب هضعب

 جيرج نبا قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو : رجح نبا ظفاحلا لاق

 لوزي ال تبثم : * صوصرم ناينب مهنأك ا هلوق يف سابع نبا نع
 . ©2”ضعبب هضعب قصلم

 : ىنعملا نايب

 محتلا دق ًافص هليبس يف لاتقلل نوفقي نيذلا بحي هللا نأ : ىنعملا

 نم اوذفني نأ ءادعألا عيطتسي الف ءانبلا تانبل ماحتلاك ضعبب مهضعب

 ىلاعت هللا هجو ىغتبا نمم الإ اذه نوكي الو ,مهلمش اوقرفيف مهيب

 . ةايحلا نم هيلإ بحأ هللا ليبس يف توملا ناكو هئادعأ هجو يف تبثف

 .فصلا ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 2(

 111١/4 يرابلا حتف (9)

 - مالالد





 (":1( نياغتلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 مكل اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا امأاي 0

 *« ميحر روفغ هللا نإف اورفغتو اوحفصتو اوفعت نإو مهورذحاف
 ١5(. /نياغتلا)

 2 د

 (”59*9) نب دمحم انثدح ىبحي نب دمحم انثدح : يذمرتلا مامإلا.لاق

 نبا نع ةمركع نع برح نب كامس انثدح ليئارسإ انثدح فسوي
 اونمآ نيذلا ابيأاي # ةيآلا هذه نع لجر هلأسو |هبنع هللا ىضر سابع

 ءالؤه : لاق « مهورذحاف مكل ًاودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ
 ملسو هيلع هللا لصيمبنلا اوتأي نأ اودارأو ةكم لهأ نم اوملسأ لاجر

 ملسو هيلع هللا لصيبنلا اوتأي نأ مهوعدي نأ مهدالوأو مهجاوزأ ىبأف

 نيدلا يف اوهقف دق سانلا اوأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأ |(لف

 مكجاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا اهيأاي ظ هللا لزنأف مهوبقاعي نأ اومه

 نإف اورفغتو اوحفصتو اوفعت نإو مهورذحاف مكل اودع مكدالوأو
 .# ميحر روفغ هللا

 ما -



 )١ حيحص نسح ثيدح اذه : . ىسيع وبأ لاق

 : دانسإللا نايب

 نب ىيحي نب دمحم هللا دبعوبأ مامإلا وه ىيحي نب دمحم - ١

 ىنتعا ءليلج ظفاح ةقثوهو ,ىروباسيتلا ءالولاب يلهذلا هللا دبع
 ءهردقيو هلجي دمحأ مامإلا ناكو هيف بعتو ىرهزلا مامإلا ثيدحب
 ىلع نيتئامو نيسمخو نامث ةنس تام ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم وهو
 ىراخبلا مامإلا ل جرخأ ءةنس نونامثو تس هلو حيحصلا
 . '9ةعبرألاو

 دقاو نب فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ وه فسوي نب دمحم - ١

 وهو خلب يحاونب ةديلب «بايراف» ىلإ ةبسن «ىبلايرفلا ءالولاب يبضلا

 عم هيف مدقم وهو نايفس ثيدح نم ءىش يف أطخأ لاقي ,دباع ةقث

 ىتنثتا ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا نم «قازرلا دبع ىلع مهدنع كلذ

 0 نيتئامو ةرشع

٠ 00 

 هتياورو قودص .ةريغملا وب أ لهذلا سو أ نب برح نب. كاس - 04

 .20نقلي امبر ناكف ةرخأب ريغت دقو ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع

 )١( مقر نباغتلا ةروس ءريسفتلا باتك ,يذمرتلا ننس 810117
 كردتسملا */ »44٠0.نباغتلا ةروس .ريسفتلا باتك

 /04 مقر ١١7/7 بيرقتلا غ044 مقر 070/1 ظافحلا ةركذت (5)
 . 737/7 مقر 7/5/0 ظافحلا ةركذت ,844 مقر 771١/7 بيرقتلا (9)

 .(0) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 .(6) مقر ثيدحلا رظنا )02(

-88/2- 



 .20)مدقت | تبث ةقث ةمركعو - ه

 .©27ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 نأ ثيح برح نب كامس ثيدحلا اذه دانسإ يف نأ انل نيبت اذهبو

 نكلو .ةمركع نع ثيدحلا اذه ىور دقو ةبرطضم ةمركع نع هتياور

 ركذو . . سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأ
 .©9 هوحن

 ةياور يوقت اهنكلو 40 مدقت [ى دانسإلا ةفيعض ةياورلا هذهو

 نوكيف بارطضا اهيف سيل هذه هتياور نأ نيبتو برح نب كامس

 ىربطلا ةياورب ههاضتعابو ,يذمرتلا مامإلا ركذ [ى ًانسح دانسإلا
 .هريغل احيحص ثيدحلا حبصي

 نع برح نب كاس قيرط نم مكاحلاو اضيأ ريرج نبا هجرخأو
 )) هاجر مو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاقو ةمركع

 .0©2 يبهذلا مامإلا هقفاوو

 : ىنعملا نايب

 جاوزألا ةبحم نأ كلذو نيدلا ةوادع ةيآلا يف ةوادعلا نم دوصقملا

 نيمزتلم اونوكي مل اذإ هنيد نع لجرلا ةنتف يف ًاببس نوكت دق دالوألاو
 اونوكي ال ىتح مهنم رذحلا ذخأن نأب العو لج هللا انرمأ دقو «مالسإلاب

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )0(.
 .7940 مقر 577/4 24ال4 مقر 00/94 284١ مقر 01١/9 بيذهتلا بيذهت (5)

 1١714/78. يربطلا ريسفت (9)

 ١) مقر ثيدحلا رظنا )70(.

 . 88٠/5 نباغتلا ةروس .ريسفتلا باتك .«كردتسملا (5)

-4881١ 



 .اهب هللا انرمأ ىتلا ةيعرشلا فيلاكتلا ذيفنت نع سعاقتلا يف ًاببس

 اذإ مهتذخاّؤم مدعو مهنع وفعلا ىلإ كلذ دعب هللا اندشرأ دقو

 تابثلاو مهنيدب مازتلالا ىلع مهل انوع كلذ يف نإف مهدشر ىلإ اوبا

 . هيلع
 هَ

 -88؟-



 5( قارلطلا ةروس »

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ةدعلا اوصحأو نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأاي

 نيتأي نأ الإ نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال مكبر هللا اوقتاو
 ال هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو هللا دودح كلتو ةئيبم ةشحافب

 .(١/قالطلا) 4 ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل يردت

 نك

 (”"7) انثدح : لاق راشب نب دمحم انريخأ : ىئاسنلا مامإلا لاق - ١

 ثدحي ًادهاجم تعمس لاق مكحلا نع ةبعش انثدح لاق رفعج نب دمحم

 اذإ يبنلا اهيأاي ال لجو زع هلوق يف |هنع هللا يضر سابع نبا نع
 : مهنع هللا يضر سابع نبا لاق * نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط
 ص
 , 220نهتدع لبق

 . 29هلثم ركذو دانسإلا اذهم ريرج نبا هجرخأو

 .ةدعلل قالطلا تقو باب .قالطلا باتك ء11٠* (سا/ يئاسنلا ننس 1١

 ١79/78. يربطلا ريسفت (؟)

- 889 - 



 مم

 : دانسإلا نايب

 تمدقت ةقث وهو «رادنب» ىدبعلا ركب وبأ وه راشب نب دمحم - ١
 .20) هتمحرت

 ءالولاب يلذهلا رفعج نب دمحم هللا دبعوبأ وه رفعج نب دمحم - ١

 هنوكل هب هبقل جيرج نبا ناكو «رَدْنُع» هبقلب رهتشا « يرصبلا يندملا

 ظفاح وهو ءاردنغ بغشملا نومسي زاجحلا لهأ ناكو هيلع بغش

 ةنس تام .ةعسانتلا ةقبطلا نم «ةلفغ هيف نأ الإ باتكلا حيحص ةقث

 . © "7ةعامجلا هل جرخأ دقو «نيتئامو نيعستو عيرأ وأ ثالث

 تمدقت دقو .نقتم ظفاح ةقث وهو جاجحلا نبا وه ةبعش - 0

 ,(7 هتمجرت

 هيقف تبث ةقث «يفوكلا يدنكلا دمحم وبأ ةبيتع نبا وه مكحلا - ؛

 ثالث نيبام تام .ةسماخلا ةقبطلا نم وهو ,سلد امبر هنأ الإ ظفاح

 (*0ةعامحجلا هل جرخأ دقو ةئاملا دعب ةرشع سمح ىلإ ةرشع

 . '27هتمجرت تمدقت ةقث ريج نب دهاجم  ه

 © ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك لاجرلا ءالؤهف

 . حيحص اذه ىلع ثيدحلا دانسإف

 نايفس نب نسحلا انثدح جلعد انئدح : ينطقرادلا مامإلا لاق -

 )1١( مقر ثيدحلا رظنا )75(.
 مقر 45/4 بيذهتلا 21٠١8 مقر ١5١/5 بيرقتلا 2381 مقر 7٠٠١/١ ظافحلا ةركذت )١( 

9 . 

 .(575) مقر ثيدحلا رظنا 2

 0, ١ مقر 117/١ ظافحلا ةركذت ,444 مقر 195/١ بيرقتلا| 0:0

 .(55) مقر ثيدحلا رظنا 20(

 .707 مقر :75/5و 2119 مقر 95و ملال مقر 7١/4 بيذهتلا بيذجمت

-488858 



 لجر ءاج : لاق دهاجم نع فيس انربخأ كرابملا نبا انثدح ناّبج انثدح

 اثالث يتأرما تقلط ينإ سابع نبااي : لاقف سابع نبا ىلإ شيرق نم
 مرحام كل لحي نأ عيطتسي ال سابع نبا نإ : لاقف «نابضغ انأو

 كل لعجيف هللا قتت مل كنإ كتأرما كيلع تمرحو كبر تيصع كيلع

 ًارهاط « نهتدع لبق يف نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ ل أرق مث ءاجرخم
 هنكلو ةوالتلا يف عامج ريغ نم ارهاط سيلو : فيس لاق , عامج ريغ نم

 (6)1 فت

 : دانسإلا نايب

 مامإ يزجسلا جلعد نب دمحأ نب جلعد قاحسإ وبأ وه جلعد - ١

 دقو .هنم تبثأ انخياشم يف رأ مل : ينطقرادلا مامإلا لاق ثدحم هيقف

 .229(ريبكلا دئسملا) فنص

 ينابيشلا سابعلا وبأ ظفاحلا مامإلا وه نايفس نب نسحلاو  ؟
 ثدحم ناك : مكاحلا لاق .نيعبرألاو ريبكلا دنسملا بحاص يوسنلا

 .بدألاو هقفلاو مهفلاو ةرثكلاو تبثلا يف ًامدقتم هرصع يف ناسارخ

 عم ظقيت ىلع ثدحو فنصو لحر نمت نسحلا ناك : نابح نبا لاقو

 .©0ةنسلا يف ةبالصلاو ةنايدلا ةحص

 راوس نب ىبسوم نبا وه  ءابلا ديدشتو ءاحلا رسكب ناّبجو - ©

 نم ةقث وهو .«يزورملا دمحم وبأ ىملسلا  اددشم هيناثو هلوأ حتفب

 يراخبلا هل جرخأ نيتئامو نيثالثو ثالث ةنس تام .ةرشاعلا ةقبطلا

 م6 مقر 887/7 ظافحلا ةركذت (؟)

 .1784 مقر 7١7/57 ظافحلا ةركذت رظنا (5)

886 



 (3”*هج ١

 . 2 يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو

 ةقث وهو «يزورلا كرابملا نب هللا دبع مامإلا وه كرابملا نباو - :

 .ةدماثلا ةقبطلا نم ءريخلا لاصخ هيف تعمج .دهاجم داوج ملاع تبث

 هل جرخأ .ةنس نوتسو ثالث هلو ةئامو نيناثو ىدحإ ةنس تام

 ظ . 90 ةعارجلا

 تبث ةقثوهو .يكملا يموزخملا ناييلس يبأ نبا وه ففيسو -
 هل ىور «ةسداسلا ةقبطلا نم «ةئامو نيسمحخ ةنس تام دق يمر

 . "9ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو درفملا بدألا يف يراخبلا

 . *9هتمجرت تمدقت مامإ ةقث دهاجمو

 (©”ضعب نع مهضعب عمس دقو تاقث ثيدحلا اذه لاجرف

 . حيحص هدانسإف اذه ىلعو

 ةدعسم نب ديمح انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق

 : لاق دهاجم نع ريثك نب هللا دبع نع بويأ انريخأ ليعاسإ انثدح

 : لاق ًاثالث هتأرما قلط هنإ لاقف لجر هءاجف سابع نبا دنع تنك

 بكريف مكدحأ قلطني : لاق مث «هيلإ اهدار هنأ تننظ ىتح تكسف

 هللا قتي نمو © لاق هللا نإو سابع نبااي سابع نبااي لوقي مث ةقومحلا

 كبر تيصع ًاجرخم كل دجأ ملف هللا قتت : مل كنإو 4 ًاجرغت هل لعجي

 )١( فشاكلا  7٠١١/١بيرقتلا - 908 مقر ١/١57 مقر 19.

 )١( بيرقتلا ١/ 440ظافحلا ةركذت 087 مقر  714/1١مقر 75١.

 . 71731 مقر 51/١” بيرقتلا - 55147 مقر 4160/١ فشاكلا (0)

 . 714 مقر ثيدحلا رظنا (5)

 مقر 595/54 2710 مقر ١75/7 بيذهتلا بيذهت ”7١/7 2887/7 ظافحلا ةركذت (5)
6*6 

 -/مطمكا



 ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأأي ظ لاق هللا نإو كتأرما كنم تنابو

 .7'2نبتدع لبق ين # نهوقلطف

 : داتسإلا نايب

 ةرشاعلا ةقبطلا نم قودص لهابلا كرابملا نب ةدعسم نب ديمح - ١

 .©9ةعبرألاو ملسم هل ىور نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس تام

 يدسألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ رشب وبأ وه ليعامسإ - 5
 ةقئوهو .همأ يه (ةيلع»و «ةيلع نباب فورعملا يرصبلا ءالولاب

 جرحخأ دقو .ةئامو نيعستو ثالث ةنس تام ةنماثلا ةقبطلا نم .ظفاح

 . "0 ةعامجلا هل

 وهو .يناتسجسلا ةميمت بأ نب بويأ ركب وبأ مامإلا وه بويأ - “7

 ةقبطلا نم وهو .دابعلا ءاهقفلا رابك نم ةجح تبث ظفاح ةقث
 دقو .ةنس نوتسو سمح هلو ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس تام .ةسماخلا

 . *)ةعامجلا هل جرخأ

 ءةمئالا دحأ ,ءىراقلا دبعم وبأ يرادلا ريثك نب هللا دبع -

 هل ىور ةئامو نيرشع ةنس تام .ةسداسلا ةقبطلا نم «قودص

 . ©29يبهذلا مامإلا هقثو دقو 2”)ةعامجلا

 )١( مقر ثالثلا تاقيلطتلا دعب ةعجارملا خسن باب قالطلا باتك .دواد يبأ ننس ٠١

 مقر ثيدح /لا5١91.

 ) )0بيرقتلا  7٠١/١مقر  51١فشاكلا ١/ 10مقر ١577.

 . 29/١ مقر 5660/١ بيرقتلا 27037 مقر 77/١" ظافحلا ةركذت (6)

 .588 مقر 84/١ بيرقتلا ء1١1 مقر ١70/١ ظافحلا ةركذت (:)

 ) )0بيرقتلا ١/ :57مقر 05١.

 )١( فشاكلا ١١١/١ مقر 5908.

 - ممضغ/-



)”95( 

 .1١١ تاع 505000 :
 0 )هتمحرت تمدقت ةقث ريج نب دهاجم  ه

 تاقث مهو 22" ضعب نم مهضعب عمس دق ثيدحلا اذه لاجرو

 نبا ظفاحلا لوق ىلع قودص وهف يرادلا ريثك نب هللا دبع ادعام

 هيوقي نكلو دانسإلا نسح ثيدحلا نوكي اذه ىلع ءانبو ءرجح

 يأر ىلعو هريغل ًاحيحص نوكيو ةحصلا ىلإ عفتريف قباسلا دانسإلا
 هركذ امو .هتاذل احيحص ثيدحلا ريثك نب هللا دبع يف يبهذلا مامإلا

 نب هللا دبع نأل رابتعالاب ىلوأ ىبهذلا ظفاحلا هركذامو .هتاذل ظفاحلا

 هحرجي ملو دعس نباو ىنيدملا نبا هقثو دقو ناخيشلا هل جرخأ دق ريثك

 ,07"2دحأ

 نب ورمع نب دمحم نع ةنييع نبا نع قازرلا دبع جرخأ - 4

 الا © ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع ةمقلع

 .(؟)هلهأ ىلع وذبت نأ وه : لاق * ةشحافب نيتأي نأ

 : داتسإللا نايب

 ١ هتمجرت تمدقت مامإ ةقث ةنييع نبا )2.

 ماهوأ هل قودص يثيللا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم - ”

 , حيحصلا ىلع ةئامو نيعبرأو سمح ةنس تام ةسداسلا ةقبطلا نم

 هل ىور ملسمو هريغب انورقم هل ىور يراخبلا نأ الإ ةعامجلا هل ىور

 ١( مقر ثيدحلا رظنا )14(.
 موو (غ١5 مقر ا مقر ا 240 مقر 494/9 بيذهتلا بيذمت (5)

 /١١1. مقرو 17١/١ ظافحلا ةركذت ءا/”7.مقر

 . 3510/6 بيذهتلا رظنا م“

  5١قازرلا دبع فنصم ١ مقر ١١١57.

 )١9(. مقر ثيدحلا رظنا مز
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 .2)تاعباتملا ف

 ةقبطلا نم «هيقف ةقث ( ىميتلا ثيداحلا نب ميهاربإ نب دمحم * 

 هل جرخأ دقو .حيحصلا ىلع ةئامو نيرشع ةنس تام .ةعبارلا

 . 29 ةعامجلا

 أطخ وهو «ىميتلا مي ميهاربإ» قازرلا دبع فنصم يف همسا ءاج دقو

 وه ىميتلا ميهاربإ نب دمحم نأل يميتلا ميهاربإ نب دمحم هباوصو

 ءصاقو نب ةمقلع نب دمحم هنع ىوريو سابع نبا نع ىوري ىذلا

 جرخأ ثيح يربطلا ريرج نبا ةياور يف باوصلا ىلع همسا ءاج دقو

 سيردإ نبا انثدح لاق ءالعلا نب دمحم هخيش قيرط نم ثيدحلا اذه

 ركذو سابع نبا نع ميهاربإ نب دمحم نعورمع نب دمحم انثدح

 . 9هلثم

 لبق نكلو 7*2 يميتلا مي ميهاربإ نب دمحم ىلإ لصتم دانسإلا اذهو

 ًارمأ اذه ىلع دانسإلا لاصتا نوكيف (20 سابع نبا نم عمسي مل هنإ

 هيف نأ امك « «هلاصتا تبثي ىتح ًافيعض دانسإلا نوكيو يف ًاكوكشم |

 . ثيداحألا ضعب يف مهولاب مهتا دق ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 : ىنعملا نايب .

 اهنأ ىلع ةيآلا نمض ةياورلا هذه تءاج «نهتدع لّبَق يف» هلوق

 )١( مقر 195/57 بيذهتلا بيرقت 087.

 .4 مقر ١5٠/١ بيرقتلا 23١8 مقر ١١5/1١ ظافحلا ةركذت 232

 2. 3١"”"/م يربطلا ريسفت (9)

 ةركذت 28 مقر هو 711/ مقر نا ه مقر 4//١١1 بيذهتلا بيذمب 2

 ٠١8. مقر ١/1

 .21/9 بيذهتلا بيذهت (0)

 ظافحلا
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 ةياورلا هذه نم ًاذخأ سابع نبال ةءارقلا هذه تبسن دقو ىرخأ ةءارق

 يضر ناثع فحصم مسرل اهتفلاخمل ةذاش ةءارق اهدنس حص نإو يهو

 . ")ةربتعملا ةءارقلا طورش دحأ يناثعلا مسرلا ةقفاومو .هنع هللا

 هنم لبقأام ءىشلا ُلّبَق : ةلمجلا هذه ىنعم نايب يف ريثالا نبا لاقو
 . "2نهتدع تالبقتسم نهوقلطف يأ

 نيصح نب دواد قيرط نم ةيآلا ىنعم نايب يف ريرج نبا جرخأو
 ريغ نم ارهاط ةنسلا قالط ىري ناك هنأ : سابع نبا نع ةمركع نع

 . ")اهم هللا رمأ ىتلا ةدعلا يهو ءرهط لك يفو عامج

 امل قلطي نأ هللا لحأ يتلا ةدعلا نايب يف ملسم مامإلا جرخأو

 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع يتأرما تقلط : لاق رمع نبا نع ءاسنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرل رمع كلذ ركذف ضئاح يهو ملسو هيلع

 ىرخأ ةضيح ضيحت مث رهطت ىتح اهعديل مث اهعجاريلف هرم » : لاقف
 هللا رمأ ىتلا ةدعلا اهنإف اهكسمي وأ اهعماجي نأ لبق اهقلطيلف ترهط اذاف

 . ©( ءاسنلا ال قلطي نأ

 يف سابع نبا لاق # ةئيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ # ىلاعت هلوقو
 مهيلع ليطتست نأ ىنعي « هلهأ ىلع وذبت نأ وه » : عبارلا ثيدحلا

 دارملا نأ حضوي # ةنيبم »# ىلاعت هلوقو , مهتلماعم ءيستو اهناسلب
 ىلإ وعدي ال هنإف طيسبلا ءاذيإلا امأ ءررضلا رهاظ نوكي نأ ءاذيإلاب

 . تويبلا يف ًاريثك عقي هنأل اهتيب نم ةقلطملا جورخ

 «نآرقلا مولع يف ناهربلا»و 4/١ يرزجلا نبال «رشعلا تاءارقلا يف رشنلا» باتك رظنا (1)
 171/١". يشكرزلل

 .79417/5 لوصألا عماج )0

 . ١79/78 يربطلا ريسفت (9)

 ١. مقر «قالطلا باتك ,ملسم حيحص (:)
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 لعجي هللا قتي نمو نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو ©

 .(4/قالطلا) * ًارسي هرمأ نم هل
00 

ع نع جيرج نبا نع يناعنصلا قازرلادبع جرخأ ١-
 ("”*ا/) :لاق ء ءاط

 وأ نيلجألا رخآف اهنع يفوت مث ًالماح اهقلط نإ : :لوقي سابع نبا ناك

 لامحألا تالوأو ا هل ليق «نيلجألا رخآف لماح يهو اهنع تام

 , 20قالطلا كلذ :لاق * نهلمح نعضي نأ نهلجأ

 :دانسإلا نايب

 لضاف هيقف ةقث وهو زيزعلادبع نب كلملادبع وه جيرج نبا - ١

 . 2"2هتمجرت تمدقت دقو لسريو سلدي هنأ الإ

يثك هنكل لضاف هيقف ةقثوهو حابر يبأ نبا وه ءاطع  ؟
 ر

 . "9هتمحرت تمدقت دقو لاسراإلا

 ) )1١مقر/ 5 فنصملا 1١115.
  )9مقر ثيدحلا رظنا 594 .

  5مقر ثيدحلا رظنا 11 .
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 ةضيكيلا

 نم ةثلاثلا ةقبطلا نم سلدم وهو جيرج نبا دانسإلا اذه يفف

 اذإ الإ ءالؤه ثيداحأب نوجتحي ال ءالعلا رثكأو نيسلدملا تاقبط
 ْ . 7 ١

 انه حرصي مل جيرج نباو .2'”رجح نبا ظفاحلا هركذ عامسلاب اوحرض .
 هنع عفتريف يتآلا يراخبلا مامإلا ثيدح هلضعي نكلو ,عاسلاب

 . احيحص نوكيو فعضلا لاتحا

 نابيش انثدح صفح نب دعس انثدح : يراخبلا مامإلا لاق - ؟

 وبأو سابع نبا ىلإ لجر ءاج :لاق ةملس وبأ ينريخأ لاق ىبحي نع

 نيعبرأب اهجوز دعب تدلو ةأرما يف ينتفأ :لاقف هدنع سلاج ةريره
 لامحألا تالوأو انا تلق .نيلجألا رخآ : سابع نبا لاقف ةليل
 ابأ ينعي . يخأ نبا عم انأ : ةريره وبأ لاق « نهلمح نعضي نأ نهلجأ
 :تلاقف اهأسي ةملس مأ ىلإ ابيرك همالغ سابع نبا لسرأف ةملس

 ةليل نيعبرأب هتوم دعب تعضوف ىلبح يهو ةيملسألا ةعيبس جوز لتق
 لبانسلا وبأ ناكو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهحكتاف تبطخف

 . 27"2ىناعنصلا

 .١و ١ ص نيسلدملا تاقبط )ع(

 . ١580 مقر اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ءاضقنا باب .«قالطلا باتك .ملسم حيحص (؟)
 هو٠ ,0894/5؟ الماح تناك اذا اهجوز اهنع يفوتملا ةدع باب .قإلطلا باتك أطوملا
 ٠ .(م5و 8 مقر -

 مقر ثيدح عضت اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا يف باب .قالطلا باتك .يذمرتلا ننس
.١55 

 ١41١و ١40/5 اهجوز اهنع قوتملا لماحلا ةدع باب قالطنلا باتك يئاسنلا ننس
 مقر ثيدح .اهجوز ابهنع تومي ةقلطملا باب قالطلا باتك قازرلادبع فنصم

 لكا” ١١ .
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 : ىنعملا نايب

 قوتملا ةدع نأ ىري سابع نبا نأ نيثيدحلا نيذه نم انل نيبت

 ريغ لجأو لمحلا عضو وهو لماحلا لجأ . .نيلجألا رخآ اهجوز اهنع

 . هنع هللا يضر يلع بهذ اذه ىلإو رشعو رهشأ ةعبرأ وهو لماحلا

 يلع نع ىور امل ةجحلاو :لوقلا اذه ةجح نايب يف يبطرقلا لاقو

 مكنم نوفوتي نيذلاو إظ ىلاعت هلوق نيب عمجلا مْوَر سابع نب داو

 هلوق نيبو * ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ نورذيو

 اذإ امنأ كلذو * نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالأو # ىلاعت

 عضوب تدتعا اذإو «نيتيألا ىضتقمب تلمع دقف نيلجألا ىصقأ تدعق

 حيجرتلا نم ىلوأ عمجلاو ةافولا ةدع ةيآب لمعلا تكرت دقف لمحلا

 ثيدح نم هيلع ركعي ام الول نسح رظن اذهو ,لوصالا لهأ قافتاب

 . ()0ةيملسألا ةعيبس

 يضر ة ةملس مأ هب تدهشتسا يذلا وه روكذملا ةعيبس ثيدحو

 جوز لتق» :تلاق ثيح قباسلا يراخبلا مامإلا ثيدح يف اهنع هللا

 تبطخف ةليل نيعبرأب هتوم دعب تعضوف ىبح يهو ةيملسألا ةعيبس

 .«ملسو هيلع هللا ى هللا لوسر اهحكناف

 لامحألا تالوأو # ىلاعت هلوق نأ ءاملعلا روهمح هيلع يذلاو

 نإو تاقلطملا يفو نبنع ىفوتملا يف يف ماع # نهلمح نعضي نأ نهلجأ

 رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي » ىلاعت هلوق مومعل ةصصخت ةيآلا هذه

 . ًارشعو

 )١( يبطرقلا ريسفت 775/7 .
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 اهجوز ةافو تناك دقو 2'*روكذملا ةعيبس ثيدحب اولدتساو
 هتافوف روهشملا لوقلا ىلع عادولا ةجح يف هنع هللا يضر ةلوخ نب دعس
 ام عادولا ةجح يف هتافو نأ ىلع لدي امتو .تايآلا لوزن نع ةرخأتم

 ءاج ثيح ةيملسألا ةعيبس ثيدحل ملسم مامإلا تاياور ىدحإ يف ءاج

 ناكو يْؤل نب رماع ينب يفوهو ةلوخ نب دعس تحت تناك اهنإ» : هيف
 . 2(لماح يهو عادولا ةجح يف اهنع يفوتف ًاردب دهش نمت

 جرخأ دقف قباسلا هلوق نع عر دق هنأ سابع نبا نع ىور دقو

 ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا
 برأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ف

 الماح نوكت نأ الإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع هذهف :لاق * ارشعو رهشأ
 .«؟9مدقت امك نسح هدانسإو ”اهنطب يف ام عضت نأ اهتدعف

 نأ دارأ هنأ لمتحيف نيلجألا رخآ اهتدعف سابع نبا لقي ملف

 ٍرشعو رهشأ ةعبرأ نم لقأ كلذ ناك ولو ًاقلطم لمحلا عضو اهتدع

 ثيدح ىلع هعالطا دعب قباسلا هلوق نع هعوجر ىلع ًلليلد اذه نوكيف

 . ةيملسألا ةعيبس

 )١( ريثك نبا ريسفت رظنا ٠0 / 4+ ىبطرقلا ريسفت 778/7 .
 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ١/ - 15يرابلا حتف 471/9 .

 )( مقر ثيدح .8 مقر باب «قالطلا باتك ,.ملسم حيحص 55.

 يربطلا ريسفت (م) 011/57.
 ١:( مقر ثيدحلا رظنا 7 .
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 2«( هلقلا ةروسر

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 .(7١/ملقلا) * مينز كلذ دعب لع ٍِظ

 نك

 ("78) نع ىبموم نب هللاديبع انثدح دومحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 يف |هنع هللا يضر سابع نب نبا نع دهاجم نع نيصح يبأ نع ليئارسإ

 لثم ةمنز هل شيرق نم لجر :لاق * مينز كلذ دعب لتع » ىلاعت هلوق

 . 0'2ةاشلا ةغز

 : ىنعملا نايب
 ديدش لكو ءهرفك يف ديدشلا يفاحلا : لتعلا 4 ُلُخُع ط ىلاعت هلوق

 يناودعلا عبصألا يذ لوق هنمو ًالتع هيمست برعلاف ىوق

 اعذج الّتعِم ودغب رهدلاو

 .27”يربطلاو ةديبع وبأ هركذ «ًاديدش يأ

ملا اذه يف # لتع 0 هلوقو : ءارفلا لاقو
 ديدشلاوه عضو

 )١( يربطلا ريسفت - 7514/5 ةديبع ىبأل نآرقلا زاجم 377/59 .
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 . 97'2لطابلاب ةموصخلا

 ثيدحلا اذه يف مينزلا سابع نبا رسف « مينز كلذ دعب ط هلوقو
 ةمغنز لثم ةمنز هل شيرق نم لجر هناب يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا
 .ةأشلا قلح يف ةقلعم ةدلج ةاشلا ةمنزو «ةاشلا

 باعي امم سيل اذه نأل ةقلخلا ءوسب هفصو اذهم دوصقملا سيلو

 كلذب فصو امناو .هسفنل هراتخي امم سيل هنإ ثيح ناسنإلا هيلع

 نبا انثدخ :لاق ريرج نبا اهجرخأ ىرخأ ةياور يف ءاج امك ,فرعيل
 سابع.:نبا نع ةمركع نع دواد انثدح لاق ىللعألا دبع انثدح لاق ىنثملا

 هل تناكو :لاق «مينز لبق ىتح فرعي ملف تعن : مينزلا يف لاق هنأ

 .02'2اهم فرعي هقنع يف ةمنز

 ,20تاقث هلاجر رثألا اذهو

 . حيحص اذه ىلع ءانب هدانسإف ؟*!ضعب نم مهضعب عمس دقو

 )١( ءارفلل نآرقلا ىناعم 70/7/17 .

 يربطلا ريسفت (؟) 71/179 .

 ) )5:دانسإلا اذه نايب

 ١ تبث ةقث .نمزلاب فورعملا .يرصبلا ىسوم وبأ يزنعلا ديبع نب ىنثملا نب دمحم

 مقر ثيدحلا 'رظنا هتمجرت تمدقت ١١ .

 تام «ةنماثلا ةقبطلا نم ةقث وهو .ىماشلا يرصبلا ىلعألادبع نبا وه ىلعألادبعو ب ؟
 بيرقتلا) ةعامجلا هل جرخأ «ةئامو نينايثو عست ةنس ١/ 510فشاكلا ,7/84 مقر

  5مقر 3١6(.

 ثيدحلا رظنا - مدقت دقو ةرخأب مهي ناك نقتم ةقث وهو دنه يبأ نبا وه دوادو - كح

 مقر )15(.
 - مقر ثيدحلا رظنا - هتمجرت تمدقت تبث ةقث ةمركعو )0(.

 ) )5مقر 91/722455 /94 بيذهتلا بيذهت 5/7 2199 ٠١ مقر 784.
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 ىرخأ لاوقأ ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع ىورو

 سابع نا نع ريبج نب ديعس قيرط نم مكاحلا هجرخأ ام : لوألا

 فرعي : لاق © مينز كلذ دعب لتع ظ لجو زع هلوق يف |مهنع هللا يضر

 . اهتمزب ةاشلا فرعت امك رشلاب

 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذهو» :مكاحلا لاق

 27 يبهذلا هقفاوو «هاجرخي

 مينزلاو :سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ ام :يناثلا .

 .297 ىعّدلا

 هوحن ريرج نبا جرخأ نكلو 29 مدقت اك فيعض دانسإلا اذهو

 لاق ىنثملا نبا انثدح :ريرج نبا لاق «حيحص دانسإب سابع نبا نع

قاحسإ يبأ نع ةبعش انثدح لاق رفعج نب دمحم انثدح
 نب ديعس نع 

ْبَأِب فرعي يذلا : مينزلا يف لاق هنا سابع نبا نع ريبج
 . «ةاةَئ

هبسح يف بيعب فرعي يذلا ينعي
 ٌةَنيألاو :روظنم نبا لاق ء

م هلصأو ءدوعلاو بشخلا يف بيعلا
 بسح يف سيل :لاقيو «كلذ ن

22ةمصو هيف سيل كلوقك نب نالف
0. 

 . مهمجارت تمدقت تاقث دانسإلا اذه لاجرو

 .ريسفتلا باتك «519/7 كردتسملا )1(

 . 70/159 يربطلا ريسفت (0

 .:0 مقر ثيدح رظنا 5

 .77/159 يربطلا ريسفت (4)

 . (نبأ ةدام) برعلا ناسل (ه)

-89519- 



 انثدح لاق رصتتنملا نب ميمت انثدح :لاق ريرج نبا هجرخا ام :ثلاثلا
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع قاحسإ يبأ نع كيرش نع قاحسإ
 فرعي يذلا بيرملا : مينز :لاق *« مينز كلذ دعب لتع ظ هلوق يف
 .©"0رشلاب

 , 7 نسح دانسإ اذهو

 نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ : عبارلا
 .©0مولظ :لاق # مينز و هلوق يف سابع

 ,25) نسح هنأ نيبتو مدقت دانسإلا اذهو

 )١( يربطلا ريسفت 587/58 -70.

 :دانسإلا لاجر نايب (؟)

 ١ تام .طباض ةقث « يطساولا ءالولاب يمشاهلا تلصلا نب ميمت نب رصتنملا نب ميمت

 بيرقتلا) ,ةنس نوعبسو تس هلو نيتئامو نيعبرأو سمح وأ عبرأ ةنس ١١/١
 بيذهتلا 6 مقر ١/ 014مقرو 408(.

 " - مدقت ةقث وهو قرزألا فسوي نبا وه قاحسإو .

 "- ريغت ءًاريثك ءىطخي قودصو هو .يضاقلا يفوكلا ىعخنلا هللادبع نباوه كيرشو
 ءعدبلا لهأ ىلع ًاديدش الضاف ادباع الداع ناكو ةفوكلاب ءاضقلا ىلو ذنم هظفح
 اقيلعت يراخبلا هل جرخأ ةئامو نيعبسو نامثوأ عبس ةنس تام ةنماثلا ةقبطلا نم

 بيرقتلا) ةعبرآلاو ملسمو  0١/١مقر 14(.
 : - يف هتمجرت تمدقت ,دباع ةقثوهو .« هللادبع نب ورمع يعيبسلا وه قاحسإ وبأو
 لبق اميدق كيرش هنم عمس دق نكل هرمع رخآ يف طلتخا دقو ؛ مقر 550 ص

 (كيرش ةمجرت "84/5 بيذهتلا بيذهت رظنا) دمحأ مامإلا هركذ طالتخالا .
  40مقر ثيدحلا يف مدقت تبث ةقث ريبج نب ديعسو ١١.

 بيذهتلا بيذت رظنا) ضعب نم مهضعب هتاور دق لصتم دانسإ اذهو ١/ 014مقرو
 ففشاكلا .١٠٠مقر +"/م هالال مقر 14 ,18“ مقر ؟هال/١ 4م

 ١/ 8مقر 4 .

 يربطلا ريسفت (؟) 75/179 .
 ) )5.؟ مقر ثيدخ رظنا
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 هيف تلزن يذلا لجرلا نإ لاقي نأب لاوقألا هذه نيب عمجلا نكحميو

 بيع هب ناك هنأ رابتعاب اهعيمج تافصلا هذمل ًاعماج ناك تايآلا هذه

 شيرق يف ًايعد ناك ثيح هب فرعي هبسح يف بيعو هب فرعي ىمسج

 رابتعا عم ءرشلاب فرعي سانلل ًامولظ اذه عم ناكو مهلصأ نم سيلو

 ةملكلا هذه لصأ نأ ثيح اهلك ىاعملا هذه لمتحت ةملكلا هذه نأ

 ةيلدتملا ةدلحلا ىلعو ةاشلا قلح نم ةيلدتملا ةدلجلا ىلع قلطتو ةمالعلا

 قابطنال رهاظ ىنعملا لوألا لوقلا ىلعف ,.2')اهعطق دعب ريعبلا نذا نم

 .اهب فصو نم ىلع ةملكلا هذه

 قصلم وه لب موقلا لصأ نم سيل هنأل [مينز ىمسف يعدلا امأ

 هللا يضر تباث نب ناسح لاق |مك ةمنز مهيف هنأكف مهنع دئاز مهيف

 : هنع

 20 عراكألا ميدألا ضرع ين ديزاك ةدايز لاجرلاهاعادت مينز

 (مك رشلاب فرعي هنآل اينز ىمسف رشلاب فورعملاو مولظلا امأ

 . سابع نبا نع مدقت |ى اهتغزب ةاشلا فرعت

 .(منز ةدام) برعلا ناسل )١(

 ه-89598-
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 (665)( ةقاحلا ةروسر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 .(١١/ةقاحلا) # ةيراحلا يف مكانلمح ءاملا ىغط امل انإ

 د دع د

 ,.؟')رثك * ىغط # :سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . ")سابع 7 :

 : ىنعملا نايب .

 مامإلا جرخأ | ةيراجلا ةنيفسلاب ينعي * ةيراجلاب مكانلمح ل هلوق
 . ")ةنيفسلا ةيراجلا :لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا

 نينمؤملا هدابع ىلع هتمعنو هتنم العو لج هللا ركذي ةيآلا هذه يفو

 . ةقاحلا ةروس «ريسفتل هلا باتك .يراخبلا حيحص )غ1

 .014/59 يربطلا ريسفت (7؟) '

 .08/79 يربطلا ريسفت (")



 رثك يذلا ءاملا يف قرغلا نم مهاجنأف ةنيفسلا يف مهدادجأ لمح ثيح

 نم مهبالصأ نم جرخيلو ىلاعت هللا ةعاطب ضرألا اورمعيل نيشمؤملا
 .العو لج هتعاطب ضرألا ةرامع يف رمتسي

 ب ةثماأ؟ د



)5955( 

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

نم انعطقل مث نيميلاب هنم انذخأل ليواقألا ضعب انيلع لوقت ولو ©
 ه

 .(85- 54 /ةقاحلا) * نيتولا

 طاين # نيتولا  :سابع نبا لاق : يراخبلا مابمإلا لاق
 . 0'2بلقلا

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 اقرع ينعي : لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نمو .بلقلا قرع : لاق

 . ©29بلقلا لبح وه لاقيو بلقلا يف

 نع دهاجم قيرط نمو ريبج نب ديعس قيرط نم مكاحلا هجرخأو

 . "2ىبهذلا هقفاوو
4 

 . ةقاحلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )1(

 . 77/79 يريطلا ريسفت )١(

 .ريسفتلا باتك 5501١/7. كردتسملا 3١)

-82#"-- 



 : ىنعملا نايب

 #* نيملاعلا بر نم ليزنت # هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا ركذ نا دعب

 نآرقلا اذه نأب رافكلا ءاعدا لطبأ العو لج هدنع نم لزنم نآرقلا نأ
 هللا ىلإ هبسنو هسفن دنع نم ملسو هيلع هللا لص دمحم هلوقت دق
 هتنميهو ىلاعت هتردق تحت ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر نأ نايبب كلذو

 هكلهألو هتوقب هذخأل هنوعدي ام هنم لصح ولف هتاقولخم نم قولحم هنال
 |مف # العو لج هتردق نم هعنمي نأ دحأ عيطتسي |ف .ءىجافملا توملاب
 .* نيزجاح هنع دحأ نم مكنم

8٠5 - 
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 ضرألا

 :دانسإلا نايب

 00 حنراعملا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 .(8/ جراعملا) # لهملاك ءامسلا نوكت موي
 د

 سابع نبا نع هيبأ نع سوباق نع ريرج انثدح دمحأ مامإلا لاق
 ءامسلا نوكت موي و هلوق يفو توملا نمؤملا اهاقلي ةدش رخآ :لاق

 فوج :لاق # ليللا ءانآ © هلوق يفو ,تيزلا ىِدرُدَك :لاق * لهملاك

 نم ءايلعلا باهذوه :لاق ملعلا باهذ ام نوردت له :لاقو .ليللا

20 

 هدانسإ نا انل نيبتو نارمع لآ ةروس يف ثيدحلا اذه مدقت

 ,(599:سح

 : ىنعملا نايب
 . ”9ءانالا لفسأ يف ىقبي يذلا هرخآ ىنعي «تيزلا ىدردك» هلوق

 . 77/١ دمحأ دنسم 01(

 ٠4 مقر باب نارمع لآ ريسفت رظنا ()
 . (درد ةدام) برعلا ناسل 2

9506 - 



 لآ ةروس يف هنايب مدقت ليللا فوج :# ليللا ءانآ 2 هلوقو

 ةيكس



 ("١)(جحون ةروسر

 ' ىلاعت هلوق ءاجام ١-

 د6 دا

 اهضعب عبتي # ًاراردم ا : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 20( 45)

 , 2)ًاضعب

 نب يلع قيرط نم متاح يبأ نبا هلصو :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . 292هب سابع نبا نع ةحلط ىبأ

 : ىنعملا نايب

 (9هباضغ اوناك ناو هانيعر موق ضرأب ءاسلا طقس اذإ

 . سابع نبا لاق اك اضعب هضعب عبتي اعباتتم ينعي « اراردم لاو

 . حوت ةروس ريسفتلا باتك ,.يراخبلا حيحص )1(

 . 2117/4 يرابلا حتف (5)

لا هذه يف هلوقل ءامكحلا ذوعم ىمسو :روظنم نبا لاقو (|اهس ةدام) برعلا ناسل ةف]
 : ةديصق

 ابان ناثدحللا يف قحلا ام اذإ يدعب ءاكحلااهلثم ذوعأ

 -ة/ءالاد



 مالسلا هيلع حون ةرواحم نم العو لج هللا ه هركذاممت ةيأآلا هذهو

 نإ مكير اورفغتسا تلقف )ف ءلوق يف ارسال مهربأ يا مش

-508- 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 .(17/حون) 4 اراقو هلل نوجرت ال مكل ام »

 نلت

 .2)ةمظع # اراقو ا : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 0 (*”54)

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو
 .7)"©2هلثم ركذو سابع

 :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم اضيأ هجرخأو
 . 20! ؟هتمظع قح هللا نومظعت ال مكلام

 مكلام :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم هجرخأ مث
 .9*(2!؟ةمظع هلل نوملعت ال

 ,ملعلاب ةيآلا يف ءاجرلا سابع نبا رسف ةريخألا ةياورلا هذه يفو

 . ىلاعتو هناحبس هنود نم مانصألا متدبع

 . حون ةروس .ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص 0

 .41/79 يربطلا ريسفت ممر

 .45/159 ىربطلا ريسفت سر

 .40/1؟9 يربطلا ريسفت (ي

358 



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - +

 قوعيو ثوغي الو ًاعاوس الو ادو نرذت الو مكتهلا نرذت ال اولاقو

 .(717/حون) # ارسنو

 (؟48) نع ماشه انربخأ ىسوم نب ميهاربإ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 تراص :لاق (بنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع لاقو  جيرج نبا

 يف بلكل تناكف دو اما «دعب برعلا يف حون موق يف تناك يتلا ناثوألا

 مث «دارمل ناكف ثوغي امأو «ليذهل تناكف عاوس امأو «لدنجلا ةمود

 رسن امأو ءنادمحل تناكف قوعي امأو ءأبس دنع فرجلاب فيطغ يبل

 حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ ,عالكلا يذ لآل ءريمحل تناكف

 اوناك يتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله |ملف

 كله اذإ ىتح دبعت ملف اولعفف مهئامسأب اهومسو ًاباصنأ نوسلجي
 .©02تدبع ملعلا خسنتو كتئلوأ

-536 



 : ىنعملا نايب

 مهموق اورذح حون موق ءاربك نأ هناحبس هللا نيبي ةيآلا هذه يف

 ادو ةسمخلا مهمانصأ صوصخل اب اوركذو ,.مهمانصأ ةدابع كرت نم

 .ًارسنو قوعيو ثوغيو اعاوسو

 لاجرل تناك ءامسالا هذه نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا ركذ دقو

 مهل نيزو مهموقل ناطيشلا لوس اوتام امل مهغأو .حون موق نم نيح اص

 اذإ ةدابعلا يف اوطشني ىتح مهئامسأب اهومسيو ًاروص مهل اوبصني نأ
 اوبصن نيذلا موقلا كئلوأ كله اذإ ىتح كاذنآ مهودبعي لو مهوأر

 . ىلاعت هللا نود نم مهودبع مهفلخ نميف لهجلا معو باصنألا كلت

 يف تراص ناثوألا هذه نأ ثيدحلا اذه يف سابع نبا ركذو

 .«لدنجلا ةمود يف بلك ةليبقل ناك «ادو» نأو .ءكلذ دعب برعلا

 فرحلاب فيطغ يبل مث دارم ةليبقل «ثوغي»و ليذه ةليبقل (اعاوس»و

 .ريمح ةليبقل «ارسن» و نادم ةليبقل «قوعي» و أبس دنع

 ١ا5اة8-





 05( نجلا ةروس )

 ىلاعت هلوق ءاجام ١-

 ًابجع ًانآرق انعمس انإ اولاقف نجلا نم رفن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق ا

 ام انبر دج ىلاعت هنأو . ادحأ انبرب كرشن نلو هب انمآف دشرلا ىلإ يده

 انأو . ًاططش هللا ىلع انهيفس لوي ناك هنأو . دلو الو ةبحاص ذختا

 نم لاجر ناك هنأو . ًابذك هللا لع نجلاو سنإلا لوقت : نل نأ اننظ

 متتنظ امك اونظ مهعأو . ًاقهر مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا

 اديدش اسرح تئلم اهاندجوف ءامسلا انسمل انأو . ًادحا هللا ثعبي نل نأ

 هل دجي نآلا عمتسي نمف عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انأو .ابهشو

 اننظ انأو .اددق قئارط انك كلذ نود انمو نوحلاصلا انم انأو .أ

 ىدهطلاانعمس املانأو . يره هزجعت نلو ضرألا يف هلل زجمت نل نأ

 نوملسملا انم انأو . ًاقهر الو ًاسخب فاخي الف هبرب نمؤي نمف هب انمآ

 نوطساقلا امأو . ًادشر اورحت كئلوأف ملسأ نمف نوطساقلا انمو

 .ًاقدغ ءام مهانيقسأل ةق ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ولأو . ابطح منهجل اوناكف

 « ًادعص ًاباذع هكلسي هبر ركذ نع ضرعي نمو هيف مهتفنل

 .(١7/1١/نحلا):
6 

 -“5١ة 



 هناوع وبأ انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق 55”*(202)

 :لاق |مهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع
 نيدماع هباحصأ نم ةفئاط يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلطنا

 تلسرأو ءامسلا ربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو ظاكع قوس ىلإ

 اننيب ليح :اولاقف ؟مكل ام :اولاقف نيطايشلا تعجرف بهشلا مهيلع

 نيبو مكنيب لاح ام :اولاق ,بهشلا انيلع تلسرأو ءامسلا ربخ نيبو
 اورظناف اهراغمو ضرألا قراشم اوبرضاف ثدح ءىب الإ ءامسلا ريخ

 اهيراغمو ضرألا قراشم اوبرضف اوقلطناف ؟ثدح يذلا رمألا اذه ام
 نيذلا قلطناف ؟ءامسلا ربخ نيبو مهنيب لاح يذلا رمألا اذه ام نورظني

 دماعوهو ةلخنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةماهت وحن اوهجوت

 نآرقلا اوعمس املف رجفلا ةالص هباحصأب ىلصي وهو ظاكع قوس ىلإ
 كلانهف .ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح يذلا اذه :اولاقف .هل اوعمست

 دشرلا ىلإ يدب ابجع انآرق انعمس انإ انموقاي :اولاقف مهموق ىلإ اوعجر

 هللا لص هيبن ىلع لجو زع هللا لزنأو ءادحأ انبرب كرشن نلو هب انمآف
 يحوأ امنإو « نجلا نم رفن عمتسا هنأ يِلإ يحوأ لق » ملسو هيلع
 ٠ . )نجلا لوق هيلإ

 مهلك يربطلاو يقهيبلاو مكاحلاو يذمرتلاو ملسم مامإلا هجرخأو

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع ةناوع يبأ ثيدح نم
 .مهآر امو نجلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقام :لاق

 مث . . .هباحصأ نم ةفئاط يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلطنا

 ناذألا باتكو 291 مقر ثيدح ,نحلا ةروس .ريسفتلا باتك ,يراخببلا حيحص )0(

 ةففزا مقر ثيدح رجفلا ةالص ةءارقب رهجلا باب

 س86



 .27يراخبلا مامإلا ثيدح لثم اوركذ

 : ىنعملا نايب

 ةءارقل اوعمتسا نيذلا نجلا لوق هناحبس هللا ركذي تايآلا هذه يف

 امك هتردقو هرمأو هلعف ينعي 4 انبر دج ىلاعت هنأو # ىلاعت هلوقو

 هجرخأو «سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 رمأ ىلاعت :لوقي سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم اضيأ ريرج نبا
 .©7فيعض يناثلاو نسح لوألا رثألا دانسإو 2'”انبر

 هللا رمأ ىلاعت : ىنعملا « ادلو الو ا ةجوز ىنعي * ةبحاص ذختا ام »

 ذاختا ىلإ ةجاحب نوكي نأ هتردق تلعو هناطلس مظعو العو لج

 .دلولاو ةبحاصلا

 مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا نم لاجر ناك هنأو

 هذه يف لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ 4 ًاقهر
 ةيلهاجلا يف يداولاب مهدحأ تيبي سنإلا نم لاجر ناك :ةيآلا

 نجلا دازف ىنعي .«؟*0اثا كلذ مهدازف .يداولا اذه زيزعب ذوعأ :لوقيف

 . مهب ةذاعتسالا ىلإ مهئاحلإو مهايإ مهفيوختب |نإ سنإلا

 . 449 مقر ثيدح 7 مقر باب .ةالصلا باتك .ملسم حيحص ' )١(

 .77377 مقر ثيدح .نجلا ةروس .ريسفتلا باتك , يذمرتلا ننس

 /5٠0. 5 نحلا ةروس .ريسفتلا باتك ,كردتسملا
 ريسفت .144/57 حبصلا ةالص يف ةءارقلاب رهجلا باب .ةالصلا باتك .يقهيبلا ننس
 .7/5١٠١؟9 يريطلا

 ١١7/59. يربطلا ريسفت (0)

 هيام مقرو ” مقر ثيدحلا رظنا 2

 ١١8/59. يربطلا ريسفت (و)
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 مراحملا نايشغو مثالا برعلا مالك يف قهرلاو :ريرج نبا لاق
 : ئثشعألا لوق هنمو

 اقهر بصي ملام قماو يفتشي له  اهتيؤر نوذ نم ينعفني ءيشال

 .؟")امرحم شغي ملام بحم ىفتشي له ينعي

 ثيح لوقلا نم ًايدعت يأ 4 ًاططش هللا ىلع انهيفس لوقي ناك هنأو 8

 سيلبإ انه هيفسلاب دارملاو ,.هردق قح لجو زع هللا نوردقي اونوكي م
 دارملاو سنجلل ةفاضإلاو نجلا ةدرم ليقو روهمجلا يأر ىلع هللا هنعل

 . "0انؤاهفس

 انيسن اننأ ى أ « ًابذك هللا ىلع نجلاو سنإلا لوقت : نل نأ اننظ انأو »
 انهيفس انيلإ ىحوأ امي دلولاو ةبحاصلاك ىضم ايف صقنلا تافص هلل
 بذكلا ىلع نجلا وأ سنإلا نم دحأ أرجتي نل نأ نظن انك اننأل سيلبإ

 . العو لج هللا ىلع

 قارتس ال اهيلإ لوصولا انبلط ىنعي 4 ءاهسنلا انسمل انأو » هلوق
 ةكئالملا نم ةظفح ينعي 4 ًاديدش ًاسرح تئلم اهاندجوف ط عمسلا

 اهب مجرت يتلا موجنلا يهو باهش عمج # ًابهشو إظ ءايوقأ
 . "7نيطايشلا

 ًاباهش هل دجي نآلا عمتسي نمف عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انأو »

 . هقرحيل هل دصرأ دق ىنعي * ادصر

 نأ قباسلا سابع نبا ثيدح نمو نيتيآلا نيتاه نم مهفي يذلاو

 0038 يي يفت 6

 . 1٠١/58 يربطلا زيسفت مب

 -ةاآك



 هيلع هللا ىلص يبنلا ةثعب لبق نيطايشلا ىلع لسرت نكت مل بهشلا
 نأ ثيدحلا رهاظ :ثيدحلا اذه حرش يف ضايع يضاقلا لاقو .ملسو

 راكنإل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعبم لبق نكي مل بهشلاب يمرلا
 برعلا يف ةيشاف هناهكلا تناك اذهملو .هببس مهبلطو هل نيطايشلا

 نيطايشلا نيب ليح نأب اهببس عطق ىتح مهمكح يف اهيلإ ًاعوجرمو
 ىلاعت هلوقبو نيتقباسلا نيتيآلاب دهشتسا مث  عمسلا قارتسا نيبو

 برعلا راعشأ تءاج دقو :لاق # نولوزعمل عمسلا نع مهنا 0 ظ

 دحأ كلذ ناكو ثعبملا لبق هودهعي مل ذإ هراكنإو اهيمر بارغتساب

 راكنإ نم ثيدحلا ين ركذ ام هديؤيو .ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن لئالد .

 تناك ذم اهب ىمري بهشلا لزت مل : مهضعب لاقو :لاق نيطايشلا .

 يورم اذهو :لاق :كلذ نم برعلا راعشأ يف ءاج امب اوجتحاو ايندلا |

 ىلص يبنلا نع ًاثيدح سابع نبا هيف عفرو .يرهزلاو سابع نبا نع
 عمتسي نمف و هلوقب هيلع ضرتعا نمل ىرهزلا لاقو .ملسو هيلع هللا
 . ىهتنا .ددشو اهرمأ ظلغ :لاق *« ًادصر ًاباهش هل دجي نآلا

 هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا اذهو :لاق مث رجح نبا ظفاحلا هركذ

 نع سابع نبا نع هللا ديبع نع يرهزلا قيرط نم ملسم هجرخأ .
 ىمر ذإ ملسو هيلع هللا لص يبنلا دنع انك :اولاق راصنألا نم لاجر

 ؟ةيلهاجلا يف ىمر اذإ اذهل نولوقت متنك ام :لاقف رانتساف مجنب

 نع يرهزلا لئثس :لاق رمعم نع قازرلادبع هجرخأو .ثيدحلا
 مالسإلا ءاج ذإ هنكلو معن :لاق ؟ةيلهاجلا يف اهب ىمري ناكأ موجنلا

 . "2نسح عمج اذهو : ظفاحلا لاق .ددشو ظْلُغ

 )١( يرابلا حتف 50975/4.

 ب ةاالا



 لاق # اددق قئارط انك كلذ نود انمو نوحلاصلا انم انأو # هلوقو

 يفوعلا قيرط نم جرخأو «ةفلتخملا سانجألاو بورضلا يهو ةذق عمج

 انمو .ملسملا انم .ىتش ءاوهأ :ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع

 .07©2كرشملا

 . 2مدقت (ك فيعض هدانسإو

 فاخي الف هبرب نمؤي نمف هب انمآ ىدهلا انعمس امل انأو # هلوق

 نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرسخأ # اقهر الو اسخب
 ةدايز الو هتانسح يف اصقن فاخمي ال : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا

 . ”9هتائيس يف

 .29مدقت |(ىك نسح هدانسإو

 مهتفنل اقدغ ءام مهانيقسأل ةقيرطلا ىلع اوماقتسا وُلأو 8 هلوق

 ينعي :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأ # هيف
 * هيف مهتفنل  ريثكلا رهاطلا ءاملاف قدغلا امأف «ةعاطلا ةماقتسالاب

 ,220هب مهيلتبنل :بنل :لوقي

 نم ةماقتسالا ىلع رمتسي نم ملعنف ةمعنلا هذهب مهربتخنل ينعي

 )١( يربطلا ريسفت  2١١7/79ءارفلل نآرقلا يناعم رظنأو *“/ 1937 .

  (00مقر ثيدحلا رظنا )36(.

 ) )0يربطلا ريسفت ١١7/79.

  6مقر ثيدحلا رظنا )7(.

 ) )6يربطلا ريسفت ١١5/79
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 . .©"0مدقت |مك فيعض رثألا اذه دانسإو

 ريرج نبا جرخأ « ادعص اباذع هكلسي هبر ركذ نع ضرعي نمو #
 نم ةقشم :ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا قيرط نع

 .29©2اهيف دعصي باذعلا

 .(©9 مدقت امك فيعض هدانسإو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلطنا» لوألا ثيدحلا يف هلوقو

 رئاس يف ءاجو يراخبلا مامإلا ةياور يف ءاج اذكه (هباحصأ نم ةفئاطو

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق ام» ةلمجلا هذه لبق تاياورلا

 .«مهآر امو نجلا

 ةفص يفو انه يراخبلا هرصتخا اذك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 ىنثملا نب ذاعم نع يناربطلا نع جرختسملا يف ميعن وبأ هجرخأو ةالصلا

 هللا ىلص هللا لوسر أرق ام «هلوأ يف دازف هيف يراخبلا خيش دلسم نع

 ملسم هجرخأ اذكهو خلا» قلطنا .مهاأر الو نجلا ىلع ملسو هيلع .

 ,يراخبلا هب هجرخأ يذلا دنسلاب ةناوع يبأ نع خورف نب نابيش نع

 نأ تبثأ دوعسم نبا نأل ًادمع ةظفللا هذه فذح يراخبلا نأكف

 يفن ىلع امدقم كلذ ناكف نجلا ىلع أرق ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 .2«؟7(ةصقلا ددعتب |مهنيب عمجلا ىلإ راشأ مث . سابع نبا

 ةليللا كلت يف عقو ام ىلع لومح هنأ لمتحي اذه سابع نبا لوقف

 ١( مقر ثيدحلا رظنا )70(.

 يربطلا ريسفت (؟) ١١7/59.

 )5( مقر ثيدحلا رظنا )70(.

 ):( يرابلا حتف 8/737١ .
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 عامتسا اودصقي مل مهنإ ثيح ةرم لوأل نآرقلا نجلا اهيف عمس يتلا
 هلجأ نم يذلا بيجعلا رمألا اذه نع نوثحبي اوجرخ امنإو نآرقلا

 وهو ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع اورثعف عمسلا قارتسا نم اوعنم

 يبنلا نا وه اذه ىلع سابع نبا دارمف رجفلا ةالص يف هباحصأب أرقي
 يف مهب ملعي مل هنأل هتءارقو نجلا عامسإ دصقي مل ملسو هيلع هللا لص
 ةوعد باجتسا ماو هيلع هللا ىلص يبنلا نا تبث دقو «ةعقاولا كلت

 نم ملسم مامإلا هجرخأ |يف كلذو «نآرقلا مهيلعأ رقو هوغد امل نجلا

 عم دهش دوعسم نبا ناك له ةمقلع تلأس :لاق يبعشلا رماع قيرط

 انأ :ةمقلع لاقف :لاق نجلا ةليل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هللا لص هللا لوسر عم مكنم دحأ دهش له :تلقف دوعسم نبا تلأس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك انكلو ال :لاق ؟نجلا ةليل ملسو هيلع

 وأ ريطتسا انلقف باعشلاو ةيدوألا يف هانسمتلاف هاندقفف ةليل تاذ ملسو

 نم ٍءاج وه اذإ انحبصأ |ملف موق اهب تاب ةليل رشب انتبف. :لاق ليتغا
 رشب انتبف كدجن ملف كانبلطف كاندقف هللا لوسر اي انلقف لاق ءارح لبق

 مهيلع تأرقف هعم تبهذف نجلا يعاد يناتأ» :لاقف ..موق اهم تاب ةليل

 دازلا هولأبمو , مهنارين راثآو مهراثآ انارأف انب قلطناف :لاق «نآرقلا

 نوكي ام رفوأ مكيديأ يف عقي هيلع هللا مسا ركذ مظع لك مكل» لاقف

 . ©2(مكباودل فلع ةرعب لكو احل

 ةعقاولا ريغ ةعقاو ةصق ىكحي هنأ يف رهاظ ثيدحلا اذه قايسف

 نجلا نم ةفئاط نم ترج اهنأ ةصقلا هذه قايس نم مهفيو .ىوألا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوءاجو .كلذ لبق نيملسم اوناك

 .66 مقر ثيدح قررا مقر باب «ةالصلا باتك ءملسم حيجص )غ1(

 -ة؟56-



 مهنأ اهيف رهاظف ىلوألا ةصقلا فالخب ملعلا نم ًاديزم هنم نوبلطي

 حبصلا ةالص يف أرقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اورثع .

 . عمسلا قارتسا نم اوعنم هببسب يذلا رمآلا نع نوثحبي اوناك |منيح .

 دعب نجلا نأ «ةيندللا بهاوملا» يف ينالطسقلا مامإلا ركذ دقو اذه

 موق دعب اموق الاسرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اودفو كلذ

 . جوف دعب ًاجوفو

 هللا لوسر ىلع اودفو نجلا نأ :يناقرزلا ةمالعلا هحراش ركذو

 . فئاطلا نم دئاع وهو ةلخنب ةرملا هذه دعب ملسو هيلع هللا لص

 بهذف نجلا يعاد هاتآ امل لابجلاب ةكم ىلعأب ظفل ينو نوجح اب ىرخأو
 ىرخأو ءارح ةهج نم هباحصأ ىلإ عجرو نآرقلا مهيلع أرقو هعم
 ىفطصملا رمأب هيلع طخو دوعسم نبا رضح نيتاه يفو دقرغلا عيقبب

 يف ىرخأو ريبزلا اهرضحو ةيندملا جراخ جرخأو .ملسو هيلع هللا لص
 . ثراحلا نب لالب اهرضحو هرافسأ ضعب

 يفن نيب عمجلا لصحيو رابخألا نيب ضراعت ىقبي ال اذهبو :لاق

 وهو :فنصملا لاق .مهمل ملسو هيلع هللا لص يبنلا ةيؤر سابع نبا
 .©7هلعأ هللاو مهل هتيؤر نم هريغ هتبثا ام نيبو نآرقلا رهاظ

 808/١. ةيندللا بهاوملا حرش 00

 -5١؟ة 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 .(19/نجلا) 4 ًادبل هيلع نونوكي اوداك هوعدي هللادبع ماق امل هنأو

 نيل 1

 . "”اناوعأ 4 ًادبل 9 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق )49"( 2 ١-

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو
 .9'2هلثم ركذو سابع

 ديلولا وبأ ينثدح ديمح نب دبع انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق -5© 2 (*”54)

 يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع ةناوعوبأ انثدح
 ةءارقل نجلا عاتسا هيف يذلا قباسلا بابلا ثيدح ركذو . . .اهنع هللا

 هيلع نونوكي اوداك هوعدي هللا دبع ماق امل 8 مهموقل نجلا لوق : لاق

 نودجسيف هتالصب نولصي هباحصأو يلصي هوأر امل :لاق *« ًادبل

 ماق امل # مهموقل اولاق هل هباحصأ ةيعاوط نم اوبجعت : لاق ( هدوجسب

 .نحلا ةروس «ريسفتلا باتك . يراخبلا حيحص (1)

 . 119 يربطلا ريسفت 00

 -3؟؟ة 



 نسح ثيدح اذه :لاق .# ًادبل هيلع نونوكي اوداك هوعدي هللادبع
20 

 : دانسإلا نايب

 ١ - "2هتمجرت تمدقت ظفاح ةقث وهو يشكلا وه ديمح نب دبع .

 ديلولا وبأ .ءالولاب يلهابلا كلملا دبع نب ماشه وه ديلولا وبأ -؟

 ةنس تام .ةعساتلا ةقبطلا نم تبث ةقثوهو .ظافحلا دحأ ىبلايطلا

 . 2)ةعامجلا هل جرخأ « نيتئامو نيرشعو عبس

 تبث ةقث وهو يركشيلا كلملادبع نب حاضو وه ةناوع وبأ -

 . (*)هتمح رت تمدقت

 . ")هتمجرت تمدقت ةقث وهو سايإ نب رفعج وه رشب وبأ - 5

 . 20هتمجرت تمدقت تبث ةقث ريبج نب ديعس - 0

 نوكيف ("7”ضعب نم مهضعب عمس دقو تاقث مهلك ةاورلا ءالؤهف

 . ًاحيحص دانسالا

 اذهب ةناوع يبأ قيرط نم يربطلا ريرج نبا مامإلا هجرخأو

 نوعكري هباحصأو للصي هوأر امل :لاق» هيف نأ الإ هلثم ركذو دانسإلا

 )١( مقر ثيدح .نجلا ةروس ءريسفتلا باتك , يذمرتلا ننس 73777517 .

 )١٠١١(. مقر ثيدحلا رظنا ةعفز

 78١. مقر 85/١" ظافحلا ةركذت 4١, مقر 7١9/5 بيرقتلا (5)

 .(1137) مقر ثيدحلا رظنا (5)
 )١61(. مقر ثيدحلا رظنا (45)

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )١5(.

 25٠١5 مقر ١1/1١ ملال مقر 4٠ ١ مقر 400/5 بيذهتلا بيذجهت 2010

 78١. مقر 785/١ ظافحلا ةركذت . 4 مقر 8/7
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 ةياور قايس نم لمكأ قايسلا اذهو 22(هدوجسب نودجسيو هعوكرب

 : ىنعملا نايب

 قوف اهضعب تاعامج ينعي « ادبل هيلع نونوكي اوداك # هلوق

 شرفي يذلا دبللا هنمو ,عمجت يأ ءيشلا ىلع ء ءيثلا دبلت نم «ضعب

 . ('9هتدبل دقف اديدش اقاصلإ هتقصلا ءيش لكو «هفوص مكارتل

 سابع نبا نع ىور دقف « نونوكي اوداك إف هلوق يف ريمضلا امأ

 1 :لاوقأ ةثالث هعجرم يف

 هيلع هللا لص ىبنلا ثعب نيذلا برعلا ىلع دوعي هنأ :لوألا

 ديكلاو هتوادع ىلع أعيمج اوبلاكتي نأ اركشوأ ثيح مهرهظأ نيب ملسي
0 

 هللا لص دمحم هللادبع ماقال هنأو : لوقلا اذه ىلع ىنعملا نوكيف

 ًاعيمج برعلا داك هل كيرش ال هدحو هللا دبعي ةلاسرلا رمأب ملسو هيلع

 يف هراصنأ ةلقل كلذو «هتوعد هجو يف فوقولاو هبرح يف اونواعتي نأ

 . تايآلا هذه لوزن تقو

 يراخبلا مامإلا اهجرخأ يتلا ىلوألا ةياورلا نم مهفي ىنعملا اذهو

 نيملسملا نأل كلذو «اناوعأ» : :هلوقب # ادبل # ىلاعت هلوق رسف ثيح

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ًاناوعأ نونوكي ال نجلا نم وأ سنإلا نم ءاوس

 )١( يربطلا ريسفت 1١١8/579.

 ) )0يربطلا ريسفت ١١1/179.

 يبطرقلا ريسفت ْش :77/1١9 .

 ىبولالا ريسفت 97/579.
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 سابع نبا دارم نوكي نأ نيعتف هل ًاناوعأ نونوكي امنإو ملسو هيلع
 اذهو .ملسو هيلع هللا لص يبنلا ةوادع ىلع اونوكي نأ «ًناوعأ» هلوقب

 .رافكلا نم الإ نوكي ال

 هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ىلع دوعي ريمضلا نأ : يناثلا لوقلا

 ةياور نم رهاظ اذهو «هتءارق نجلا عامس ةليل هعم اوناك نيذلا ملسو

 . ةقباسلا يذمرتلا مامإللا

 ملسو هيلع هللا لص دمحم هللادبع ماق امل هنأو :اذه ىلع ىنعملاو

 هعوكرب نوعكري اوناك ثيح مهماظتنا نسح نم هباحصأ داك يلصي.

 .ادبل هيلع نونوكي هدوجسب نودجسيو

 ةءارق اوعمتسا نيذلا نجلا ىلع دوعي ريمضلا نأ :ثلاثلا لوقلا

 اذه يف مكاحلا هللادبع وبأ جرخأ دقو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . نجلا ينعي 2. هدوجسب نودجسيو هعوكرب نوعكري اوناك ةيآلا هذه يف

 مامإلا هقفاوو (دانسإلا حيحص ثيدح اذهو : هللا دبع وبأ لاق

 . ')يبهذلا

 هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 مل هنم اوندو نآرقلا ولتي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اوعمس امل :ةيآلا

 عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق ظ هئرقي لعجف لوسرلا هاتأ ىتح مهب ملعي

 . 974 نجلا نم رفن

 .نحلا ةروس ءريسفتلا باتك 0١٠, 5/7 كردتسملا )١(

 ١١8/579. يربطلا ريسفت )١(
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 .21)مدقت اك فيعض هدانسإو

 هللا ىلص دمحم هللادبع ماق امل هنأو :لوقلا اذه نع ىنعملا نوكيف

 عامسل اضعب مهضعب بكري نجلا داك نآرقلا أرقيو يلصي ملسو هيلع

 . ملسو هيلع هللا ىلص هتاءارق

 قايسل هتبسانمب ههجوو لوألا لوقلا ريرج نبا مامإلا راتخاو

 بيقع *« هوعدي هللادبع ماق امل هنأو # ىلاعت هلوق ءاج ثيح تايآلا

 امل هنأو # هلوق كلذكف هللا ربخ نم كلذو 4# هلل دجاسملا نأو » هلوق

 وعدت الف 8 هلوق كلذ عبتأ هركذ ىلاعت هنأ ىرخأو « هوعدي هللادبع ماق

 ال نأب رومأملا ىقل امعربخلا كلذ عبتي يذلا نأ مولعمف 4 ادحأ هللا عم

 مهتعرسو نيوعدملا ةباجإ ةرثك نع ربخلا ال كلذ يف ًادحأ هللا عم وعدي

 . "2ةباجإلا ىلإ
 لق إظ ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوقل ًاضيأ هتبسانمل رهاظلا وه اذهو

 ىلص هيبن العو لج هللا رمأ ثيح 4 ًادحأ هب كرشأ الو يبر وعدأ امن

 هل ديكلاو هبرح ىلع اوبلاكت نيذلا كئلوأ ىلع دري نأب ملسو هيلع هللا

 :مهل لوقي نأب هريغ ةدابع نع ىهنيو هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي ماق نأ

 اغإ ينإل يبرح ىلع ًاعيمج متعمتجا نإو هذه يتدايقع ىلع تباث يننإ

 نيقولخم هعم كرشأ الو مدعلا نم يندجوأو ينقلخ يذلا يبر دبعأ

 .ًاعفن الو ًارض يل نوكلمي ال

 نيذلا نإ ثيح 4 ًادبل » ةملك ىنعم ىلإ برقأ لوقلا اذه نألو
 |[نيح هباحصأ نم ملسو هيلع هللا لص يبنلا فلخ نولصي اوناك

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )75(.
 ١( يربطلا ريسفت- ١١9/159.
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 بكري نأ مهضعب كشوأ دق مهنأب نوفصوي ال هتءارقل نجلا عمتسا

 ءاليلق اورضح نيذلا نجلا ددع ناك كلذكو ليلق مهددع نأل ًاضعب

 نم رفن عمتسا هنأ ىلإ يحوأ لق إ» ةروسلا هذه لوأ يف ىلاعت هلوقل

 . ©"ةروهشملا ىلع ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيب ام رفنلاو « نجلا
 . 202(نيبيصن» نج نم رفن ةعبس مهنإ ليق دقو

 ١١( (رفن ةدام) برعلا ناسل .
 ةيندللا بهاوملا حرش (؟) ١/3537.

 -ة؟ا/-





 00 لمزملا ةروس )

 ىلاعت هلوق ْق ءاجام ١-

 هيلع دز وأ اليلق هنم صقنا وأ هفصن ًاليلق الإ ليللا مق لمزملا اهيأاي

 يه لبيللا ةئشان نإ ًاليقث ًالوق كيلع يقلنس انإ ًاليترت نآرقلا لترو
 .(6- ١/لمزملا) 4 اليق موقأو ًانطو دشأ

 دج داع د

 ليللا يثلث نم ىندأ موقت كنأ ملعي كبر نإ ظ ىلاعت هلوقو
 نأ ملع رابنلاو ليللا ردقي هللاو كعم نيذلا نم ةفئاطو هثلثو هفصنو

 نوكيس نأ ملع نآرقلا نم رسيت ام اؤرقاف مكيلع باتف هوصحت نل

 هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو ىضرم مكنم
 ةالصلا اوميقأو هنم رسيت ام اؤرقاف هللا ليبس يف نولتاقي نورخآو

 ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو ًانسح ًاضرق“هللا اوضرقأو ةاكزلا اوتآو

 روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو ًارجأ مظعأو ًاريخ وه هللا دنع هودجت

 .(١3/لمزملا) * ميحر
 الع دع د

 دمحم نب دمحأ انثدح :يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق ١-

 يوحنلا ديزي نع هيبأ نع نيسح نب يلع ينثدح هيوبش نبا يزورملا
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 « هفصن ًاليلق الإ ليللا مق » لمزملا يف لاق سابع نبا نع ةمركع نع
 ام اؤرقاف مكيلع باتف هوصحت نل نأ ملع 6# اهيف يتلا ةيآلا اهتخسنف

 لوأل مهتالص تناكو هلوأ # ليللا ةئشان 8و *« نآرقلا نم رسيت

 ليللا مايق نم مكيلع هللا ضرف ام اوصحت نأ ردجأ وه : لوقي «ليللا

 وه 4 البق موقأ 8 هلوقو .ظقيتسي ىتم ردي مل مان اذإ ناسنإلا نأ كلذو

 « ًاليوط ًاحبس رابغلا يف كل نإ » هلوقو «نآرقلا يف هقفي نأ ردجأ

 .اليوط ًاغارف :لوقي

 : دانسإلا نايب

 نب يلع هيف نأ انل نيبتو هلاجر ىلع مالكلا قبس دانسإلا اذه

 ثيدحملاب ىوقتي هنكلو 22)ههي قودص وهو يزورملا دقاو نب نيسحلا

 نبا اهجرخأ ىرخأ ثيداحاب ىوقتي اى يتأيس اك نسح هدانسإو يتآلا
 يضر سابع نبا ثيدح وحن تركذو اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريرج

 .هريغل ًاحيحص اذه ىلع ثيدحلا حبصيف |ههنع هللا

 . 0هلثم ركذو دانسإلا اذهب دواد بأ قيرط نم يقهيبلا هجرخأو

 د 5

 ينعي دمحم نب دمحأ انثدح : يناتسجسلا دوادوبأ مامإلا لاق - ؟

 سابع نبا نع يفنحلا كامس نعرعسم نع عيكو انثدح  يزورملا
 رهش يف مهمايق نم ًاوحن نوموقي اوناك لمزملا لوأ تلزن امل :لاق
 . "9ةنس اهرخآو اهلوأ نيب ناكو ءاهرخآ لزن ىتح ناضمر

  (1١مقر ثيدحلا رظنا ١ .

 .ليللا مايق باب ةالصلا باتك مدا يقهيبلل ىربكلا نئنسلا مه

 وب 0 مقر ثيدح .هنم ريسيتلاو ليللا مايق خسن باب ,ةالصلا باتك .دواد يبأ نئس
(١ 

 ب ةا"عءس
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 :لاق يفنحلا كامس انثدح لاق رعسم قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 ١ .0(2هلثم ركذو . . . سابع نبا تعمس

 : دانسإلا نايب

 ١ (9)2هتمحرت تمدقت ةقث «.يزورملا تباث نب دمحم نب دمحأ .

 .دباع ظفاح ةقثوهو ءيساؤرلا حارجلا نباوه عيكو - ١

 , 29 هتمحرت تمدقت

 يفوكلا ةملس وبأ .يلالهلا رهظ نب ماذك نبا وه رعسم -'*

 وأ ثالث ةنس تام .ةعباسلا ةقبطلا نم ء.لضاف تبث ةقث وهو ظفاحلا

 .59(2 ةعامجلا هل جرخأ .ةئامو نيشمحو سمح

 هب سيل .يفوكلا يمايلا ليمز وبأ يفنحلا ديلولا نب كامس -
 درفملا بدألا يف يراخبلا مامإلا هل جرخأ .ةئلاثلا ةقبطلا نم سأب

 .«0ةعبرألاو ملسمو

 .22ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهف

 ديلولا نب كامس ادعام تاقث دانسإلا اذه لاجر نأ انل نيبت اذهمو

 لوألا ثيدحلاب هداضتعابو .ًانسح اذه ىلع دانسإلا نوكيف هب سأب الف

 .هريغل ًاحيحص هدانسإ نوكي
 د6 د د

 )١( يربطلا ريسفت ١55/59.

 )١7(. مقر ثيدحلا رظنا (؟)

 .(175) مقر ثيدحلا رظنا (”)

 .87 مقر 188/١. ظافحلا ةركذت ٠١59. مقر 587/5 بيرقتلا (5)

 58١/5. ليدعتلاو حرجلا ,.5177 مقر 77/١" بيرقتلا (5)

 25996 مقر ؟"ه/6 5١9, مقر ١١/٠١ .١١؟:مقرالا/١ ب بيذهتلا بيذصت ()

 .(تباث نب دمحم نب دمحأ ةمجرت) لامكلا بيذهت

 . هة”"اد



 هبلقو هرصبو هعمسل ةقفاوم دشأ .نآرقلل ةأطاوم لاق (ءاطو)

 .2')اوقفاويل # اوئطاويل »©

 انثدح :لاق * ليللا ةئشان  هلوق ريسفت ريرج نبا مامإلا جرخأو

 نع قاحسإ يبأ نع ةسبنع انثدح لاق ماكح انثدح لاق ديمح نبا

 :لاق * ليللا ةئشان نإ » ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ريبج نب ديعس
 .©)أشن :اولاق ليللا نم لجرلا ماق اذإ ةشبحلا ناسلب

 نكلو 207يزارلا ديمح نب دمحم فعضل فعض هيف دانسإ اذهو
 حبحص هنأ ىلع ليلد اذهف مزحجلا ةغيصب اقلعم هجرخأ يراخبلا مامإلا

 .رخآ اقيرط هل لعلف هدنع

 . 1١١ مقر باب .دجهتلا باتك « يراخبلا حيحص )1(

 اا يربطلا ريسفت ١)

 ثيدحلا اذه دانبسإ نايب (99

 . (20/) مقر ثيدحلا يف مدقت فيعض ظفاح وهو يزارلا ديمح نب دمحم وه ديمح نبا - ١

 ١(. 37286 مقر ١114/١ فشاكلا 41/7 مقر ١894/١ بيرقتلا) ةئامو

 (17 507 مقر "5 1/5 فشاكلا ,الالال مقر 6/8/5 بيرقتلا)

 ثيدحلا رظنا هتمجرت تمدقت دباع ةقث وهو يعيبسلا هللادبع نب رمعوه قاحسإ وبأو - 5

 1 .(؟١) مقر

 ١77/94 بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لضتم دانسإ اذهو

 ٠١١(. مقر 57/48 ,كالد مقر 6١ه /8 الا مقر 157/15 018٠١ مقر

 .دانسإلا نسح نوكيف يراخبلا
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 : ىنعملا نايب

 وبأ جرخأ امك .ةلاسرلا ءابعأ لمحتملا يأ « لمزملا اهيأ اي » هلوق

 : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع قيرط نم مكاحلا هللادبع

 .هب مقف رمألا اذه َتلَمُر

 هقفاوو («هاجرخي مو دانسإلا حيحص ثيدح اذهر : هللا دبع وبأ لاق

 . '7يبهذلا مامإلا

 نعل» ءادردلا يبأ ثيدح يفو ءلمحلا لمّزلاو :روظنم نيا لاقو

 .9”2ملعلا نم ًايظع ًالمح ديري .ًايظع ًالْمِز َنُدِقفتل ينوهتدقف

 لدترو هيلع هز وأ الملق هنم صقنا وأ هفصن اليلق الإ ليللا مق ف

 ايلصم ليللا نم مق ةلاسرلا ءابعأ لمحتلملا اهيأاي ىنعي 4 اليترت نآرقلا

 ةهجاوم هب عيطتست ًايوق ًاداز كيطعي ليل ىلاعت هللاب ريثكلا كلاصتا نإف

 . ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلاو مهاذأ لمحتو كئادعأ

 نأ نيب ةيآلا هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلاعت هللا ريخ دقو

 نبا ركذو ءاليلق هيلع ديزي وأ ًاليلق هنم صقني نأ وأ ليللا فصن موقي'

 هذه رخآ يف ىلاعت هلوقب تخسن ةيآلا هذه نأ ثيدحلا اذه يف سابع

 نم رسيت ام اؤرقاف مكيلع باتف هوصحت نل نا ملع # ةروسلا

 نم ليللا مايق يقب ثيح بوجولا خسنلا اذه نم دوصقملاو * نآرقلا

 نوكيس نأ ملع » هلوقب خسنلا اذه رربم ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 .ه٠هر/'*؟ لمزملا ةروس .ريسفتلا باتك «كردتسملا )1(

 . (لمز ةدام) برعلا ناسل (5)

 5 يراك



 هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو ىضرم مكنم

 .* هنم رسيت ام اؤرقاف هللا ليبس يف نولتاقي نورخآو

 ًانايب هب أرقت تنأو هنيب ىنعي 4 اليترتت نآرقلا لسترو إط هلوقو

 هل رضحي ىتح لهمتب هأرقا لب رعّشلا ٌدهك هتءارقب عرست ال ءًاحضاو
 . هظعاوم يف لمأتتو هبئاجع دنع فقتو كبلق

 هذه يف لاق هنا سابع نبا نع مسقم قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 . 2")انايب هنيب : ةيآلا

 ىلإ هؤادأو هلمحت ًاليقث ينعي * اليقث ًالوق كيلع يقلنس انإ » هلوق
 قفاوي ام ىلع الإ ًابلاغ لبقت ال سوفنلا نأل كلذو نآرقلا وهو سانلا

 نمف اهتابغرو سفنلا ىوه فلاخت فيلاكت ىلع لمتشي نارقلاو .اهاوه
 ىذألل نآرقلا اذه غيلبتل ىدصتي نم ضرعتي نأ اهب ملسملا رومألا

 هعنمي يوق دازب دوزتي نأ ةيلوئسملا هذه لمحتي نمل دبال ناكف ,ةقشملاو

 .«ةقحالتملا ةيوقلا ءادعألا تابرض مامأ رايهنالا وأ فعضلا نم

 هللا رمأ كلذلو لجو زع هللاب مئادلا لاصتالاب الإ دازلا اذه نوكي الو

 كلذ ىلع بقع مث «ليللا مايقب ملسو هيلع هللا ىلص هيبن العو لج

 ةيلوشسملا هذه تناكف 4 اليقث ًالوق كيلع يقلنس انإ إ هلوقب

 كلذل ًاحضاو ًارربم سانلل لوقلا اذه غيلبت ةيلوئسم . .ةريبكلا

 .ليللا مايقب فيلكتلا

 ةئشان ا 4# ًاليق موقأو ًائطو دشأ يه ليللا ةئشان نإ © هلوق

 « قباسلا سابع نبا ريسفت يف |ى ماق ىنعمب أشن نم ليللا مايق # ليللا

 ليللا ىلإ اهدانسإو «,ةبقاعلاك أشن ردصم # ةئشان # نوكت اذه ىلعو

 )١( يريطلا ريسفت :179//9ا1١7.

 -6ة"4



 .7'2هرابن ماصو هليل ماق :لاقي (ى زاحب

 قباسلا ثيدحلا يف سابع نبا لاق # ًائطو دشأ ىه » هلوقو

 ةقفاوم دشأ ينعي «هبلقو هرصبو هعمسل ةقفاوم دشأ «نآرقلل ةأطاوم»

 بلقلا روضح نوكيف ليللا يف ةنيكسلاو ءودهملا ثيح رابغلا مايق نم

 .راهنلا نم لمكأ عوشخلاو

 ليللا ةءارق نيب يه # ًاثطو دشأ يه » ىلاعت هلوق يف ةلضافلاف

 يف كل نإ # ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي اى راهنلا ةءارقو

 وبأ مامإلا اهجرخأ يتلا ىلوألا ةياورلا يف ءاجو .4 ًاليوط ًاحبس رابغلا
 نبا لاق ثيح هرخآو ليللا لوأ نيب ةلضافملا نأ ىلع لدي ام دواد

 مايق نم مكيلع هللا هضرف ام اوصحت نا ردجأ وه لوقي» اهيف سابع

 ةياورلا نكلو ,.«ظقيتسي ىتم ردي مل مان اذإ ناسنإلا نأ كلذو .ليللا

 اهنأ امك دانسإلا ثيح نم حصأ يراخبلا مامإلا اهجرخأ يتلا ةثلاثلا

 .ةقفاوملا يهو ةأطاوملا نم اهنأل #* ًاعطو ا ةملك ىنعمل ةبسانملا يه

 دشأ «نآرقلل ةأطاوم» ةثلاثلا ةياورلا يف سابع نبا لوق كلذ بسانيف

 .«هبلقو هرصبو هعمسل ةقفاوم

 لغشي ام دوجو مدعل ةءارق تبثأ ينعي 4 ًاليق موقأو » هلوقو
 نع يلصملا لغشي امم اهوحنو ةجعزملا تاوصألا نم ليللا يف ءىراقلا

 نع يفوعلا قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ اك .هربدتو نآرقلا ركذت

 .29©2(نآرقلا اوهقفت نأ ىندأ» :لاق سابع نبا

 ةلمجلا هذه .«اوقفاويل * اوئطاويل 9»» ثيدحلا اذه يف هلوقو

 ٠١0/579. ىبولالا ريسفت 019
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 اهنإ ١ ةبوتلا ةروس يف ىللاعت هلوق نم يه امنإو ةروسلا هذه نم تسيل
 هنومرحيو ًاماع هنولحي اورفك نيذلا هب لضي رفكلا يف ةدايز ء ءيسشلا
 يف سابع نبا هرسكذ امثإو . لإ ) 4 هللا مرح ام ةدع اوئطاويل ًاماع
 ةقفاوملا يه ةاطاوملا نأ ىلع هب داهشتسالا باب نم ثيدحا
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 « اليهم ًاييثك لابجلا تناكو لابجلاو ضرألا فجرت موي

 .(5١/لمزملا)

 دع داع د 1

 لمرلا 4 اليهم ًابيثك ط سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق  .("ه؟م

 . ©0لئاسلا

 . سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 نيللا ليهملا بيثكلا :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نمو

 .29 عباتت هتسَسَم اذإ يذلا

 ركذو سابع نبا نع ةمركع قيرط نم مكاحلا هجرخأ كلذكو

 . 0 هلثم

 . لمزملا ةروس «ريسفتلا باتك , يراخبلا حيحص )1(

 .175/59 يربطلا ريسفت (؟0

 .095/ 5 لاوهألا باتكو .005/5 ريسفتلا باتك ,.كردتسملا )32

8#” 



 هلفسأ كرحت يذلا ليهملاو .لمرلا * بيثكلا # :ءارفلا لاقو

 . «)هالعأ كيلع لابنيف

 : ىنعملا نايب

 مهلهمو ةمعنلا يلوأ نيبذكملاو ينرذو )ف ةيآلا هذه لبق.ىلاعت لاق

 .* اهيلأ اباذعو ةصغ اذ ًاماعطو . ايحجو ًالاكنأ انيدل نإ . ًاليلق

 هللا لوسر اوبذك نيذلا نيكرشملل دعأ دق هنا هناحبس هللا نيب

 فجرت موي # ةديدشلا تابوقعلا نم عاونألا هذه ملسو هيلع هللا ىلص

 موي كلذو ءايحألا نم اهيلع نمب برطضت ينعي * لابجلاو ضرألا
 نوكت ىتح رثانتتو كدنت ينعي 4 اليهم ابيثك لابحلا تناكو » ةمايقلا

 يف ءاج [مك .هالعأ كيلع عباتت هلفسأ تسسم اذإ يذلا نيللا لمرلاك

 . سابع نبا ريسفت

 , (07دهاجمو

 لحدي الف قلحلاب ذخأي نيذلا كوشلا وه * ةصغ اذ # هلوقو

 .")سابع نبا نع ةمركع قيرط نم ريرج نبا جرخأ اى جرخي الو

 . 1948/7 ءارفلل نآرقلا يناعم (1)
 . 170 75/179 يربطلا ريسفت (م)

 .70 /79 يربطلا ريسفت م

 - ة8"5-



 ىلاعت هلوق يف ءاج ام - م

 .(17/لمزملا) 4 آليبو ًاذخأ هانذخأف لوسرلا نوعرف ىصعف
 نت

 .(0ًاديدش 4« ًاليبو » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2(" ه»)

 نبا نع ةحلط يبأ نب نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .(7 سابع

 ًالامخَو ناك اذإ لبوَتْسُمو ٌلْبِبو الك مهوق نم ةملكلا هذهو
 .©9ماعطلا كلذكو .هلقثل أرمتسي

 ًالكلاو ماعطلاك هتبقاع ةءادرل كلذب ديدشلا ذخألا فصو

 .«؟07ليبولا

 )١( لمزملا ةروس ءريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص .
 .79//!17 يربطلا ريسفت 205

 . 115/59 يربطلا ريسفت 77/7 /؟ ةديبع يبأل نآرقلا زاجم (09

 ١١8/159. ىبسولالا ريسفت (59
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 (":؟)(رثدملا ةرووسر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 دك دع +

 (؟8 4) ىلاعت هلوق يف |بنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإللا لاق

 .©"0ديدش :# ريسع © هلوق يف لاقو روصلا 4 روقانلا يفرقن اذإف »

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . 2سابع

 يف سابع نبا نع يفوعلا ةيطع نع نيقيرط نم ريرج نبا جرخأو

 نرقلا مقتلا دق نرقلا بحاصو معنأ فيك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .رثدملا ةروس ءريسفتلا باتكو .روصلا خفن باب ,قاقرلا باتك ,يراخبلا حيحص )١(
 .161/159-1517 يربطلا ريسفت (0)
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 .20انلكوت هللا ىلع

 قا 000
 "4 ”مدقت [ك فيعض هدانسإو

 )١( يربطلا ريسفت/ 1١6/19-16١.

 )( مقر ثيدحلا رظنا 76.
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 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 .(01- 5٠ /رثاملا) # ةروسق نم ترف ةرفنتسم رمح مهنأك»

 نانا

 (”9©) سانلا زكر ةروسق ؛سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 .7©2ةروسق ديدش لكو «مهتاوصأو

 ("815) نع ةنييع نبا انثدح لاق بيرك وبأ انثدح لاق ريرج نبا هجرخأو
 # ةروسق نم ترف و ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ءاطع نع ورمع
 .0©2مهتاوصأ . .سانلا زكر :لاق

 . ") حيحص دانسإ اذهو

 .رثدملا ةروس ءريسفتلا باتك .«يراخبلا حيحص 201(

 119١/59. يربطلا ريسفت (5)

 :دانسإلا اذه نايب (")

 .(4) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت ظفاح ةقث وهو ءالعلا نب دمحم وه بيرك وبأو - ١

 )١7(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت ةقث وهو نايفس وه ةنييع نباو - ؟

 )١١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت تبث ةقث وهو رانيد نباوهورمعو -*

 اهنع هللا يضر ةنوميم نينمؤملا مأ ىلوم يندملا دمحم وبأ يلاللا راسي نبا وه ءاطعو -

 - عبرأ ةنس تام «ةثلاثلا ةقبطلا راغص نم .ةدابعو ظعاوم بحاص لضاف ةقث وهو
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 نب دمحم انثدح لاق راشب نبا انثدح لاق ًاضيأ ريرج نبا هجرخأو

 ةيآلا هذه يف ريبج نب ديعس نع رشب يبأ نع ةبعش انثدح لاق رفعج
 .27صانقلا مه :لاق 4 ةروسق نم ترف ف

 اذهب ةبعش نع عيكو نع بيرك يبأ هخيش نع هجرخأ كلذكو
 . هلثم ركذو دانسإلا

 مهمجارت تمدقت تاقث مهلك هيقيرطب دانسإلا اذه لاجرو

 ظ ظ : ىنعملا نايب

 ىلع دوعي ةيآلا يف ريمضلا * ةرفنتسم رمح مهنأك إ» ىلاعت هلوق
 تبسك امب سفن لك # ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوق يف نيروكذملا نيكرشملا
 ام نيمرجملا نع نولءاستي تانج يف نيميلا باحصأ الإ ةنيهر
 مهل |ف  ىلاعت هلوق ىلإ  نيلصملا نم كن ملاولاق .رقس يف مككلس
 .* نيضرعم ةركذتلا نع

 .شحولا رمح رمحلاب دارملاو

 ةءارق يهو ةروهشملا ةءارقلا ىلعءافلا رسكب * ةرفئتسم 9 هلوقو

 فشاكلا 7٠08« 4 مقر 71/7 بيرقتلا) ةعامجلا هل جرخأ كلذ دعب ليقو نيعستو -ح

 (7”م67 مقر ”6ا/

 بيذهتلا بيذهت رظنا) ضعب نع مهضعب ىور دقو تاقث مهلك دانسإلا اذه لاجرف

 . 450 مقر /19/8و "99 مقر 77/1

 .119/159 يربطلا ريسفت (1)
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 . '')اهحتفب اوءرقف رماع نباو رفعج ابأو اعفان ادع ام ةرشعلا ءارقلا

 ىنعمب نوكت حتفلا ةءارق ىلعو ةرفان ىنعمب نوكت رسكلا ةءارق ىلعف َ

 تاياورلا يف سابع نبا هرسف #* ةروسق نم ترف #هلوقو

 .ةروسق ديدش لكو مهتاوصأو سانلا زكر : هلوقب ةقباسلا

 باب نم ةياورلا هذه يف فطعلاف (")يفخلا توصلا وه زكرلاو

 ريغب «مهتاوصأ سانلا زكر» يربطلا ةياور يف ءاج كلذلو ريسفتلا

 قرف الو «صانقلا مهو :هلوقب ةيناثلا ةياورلا يف سابع نبا هرسفو

 مه مهتاوصأ نم شحولا رمح رفت نيذلا سانلا نأل نيتياورلا نيب

 نبا هجرخأ اموهو رخآ لوق ةيآلا يف سابع نبا نع ىور نكل
 نم ترف و هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج
 .©9دسألا :لوقي « ةروسق

 . «؟9مدقت |ك نسح دانسإ اذهو

 نع ديز نب يلع نع ةملس نب دامح قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 نم ترف # ىلاعت هلوق نع لئس هنأ سابع نبا نع نارهم نب فسوي

 )١( رشعلا تاءارقلا يف رشنلا 797/57.

 )١( بغارلا تادرفم /7١7.
 ) )9يربطلا ريسفت 59/17١.

 .7 مقر ثيدحلا رظنا (5)
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 :ةيطبنلابو ءراش :ةيسرافلابو .دسألا : ةيبرعلاب وه :لاق * ةروسق
 . ")ةروسق : ةيشبحلابو ءايرأ

 نب فسويو ناعدج نب ديز نب يلع هيف نأل فيعض دانسإ اذهو
 . "مدقت |مك نافيعض امهو يرصبلا نارهم

 حيحص قيرط نم سابع نبا نع يورم هنأل حجرأ لوألا لوقلاو
 يبأ نب يلع ريسفت ىلع همدقو يراخبلا مامإلا هراتخا كلذلو ديناسألا
 . هحيحص يف اريثك هنم جرخي يذلا سابع نبا نع ةحلط

 )١( يربطلا ريسفت 59/17١.

 )5( مقر ثيدحلا رظنا )57(.
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 (١)“""( ةمايقلا ةروس ر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 رصبلا قرب اذإف ةمايقلا موي نايأ لأسي همامأ رجفيل ناسنإلا ديري لب »
 .رفغملا نيأ ذئموي ناسنإلا لوقي رمقلاو سمشلا عمجو رمقلا فسخو

 مدق امب ذئموي ناسنإلا أبني .رقتسملا ذئموي كبر ىلإ .رزو ال الك

 ٠-١7(. /ةمايقلا) * رخأو

 دج د د

 ("ها) # همامأ رجفيل » : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق - ١

 ينعي :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم يربطلا هجرخأو
 . ")ةمايقلا موي لبق بوتأ مث لمعأ :ناسنإلا لوقي .لمألا

 ف ل
 2 )مدقت [ى فيعض هدانسإو

 . ةمايقلا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص )1(

 .9١/ا/ل/؟9 يربطلا ريسفت (9؟)

 م مقر ثيدحلا رظنا ها
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 * رزو هل 0 : سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق ("ةم)

 نصح 200غ(: ال :

 زرح ال :لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو .

 (””زرحال : لاق سابع نبا نع ةحلط ي [ نب يلع قيرط نمو

 : ىنعملا نايب

 نمؤملا ةيآلا يف ناسنإلاب دارملا نأ ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأ
 يصاعملا بكتري ثيح ةبوتلاب فيوستلاو لمألا لوطب ىلتبملا يصاعلا

 . لبقتسملا يف اهنم بوتأ فوس لوقي هنكلو اهملعي وهو

 هنأ سابع نبا نع ةحلط يب أ نب يلع قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 (9(باسحلاب بذكي رفاكلا» :ةيآلا هذه يف لاق

 .(©9مدقت امك نسح هدانسإو

 وه اذهو رفاكلا ةيآلا يف ناسنإلاب دارملا نوكي ةياورلا هذه ىلعو

 موي نايأ لأسي # كلذ دعب ىلاعت هلوقل تايآلا قايسل بسانملا رهاظلا

 بسحيأ # ةيآلا هذه لبق ىلاعت هلوقلو ءرفاكلا نم الإ نوكي ال

 رفاكلل الإ نوكت ال ًاضيأ ةفصلا هذهو « هماظع عمجن نل نأ ناسنإلا
 .اهتوم دعب ماسجألا ىلإ ةايحلا ةداعإ ركنملا

 .ةمايقلا ةروس ءريسفتلا باتك ,.يراخبلا حيحص )١(
 18١/59. يربطلا ريسفت (؟)

 .178/59 يربطلا ريسفت (0

 .؟ مقر ثيدحلا رظنا (8)
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 نم عزفلا نم حتفو قش اذإ ينعي « رصبلا قرب اذإف ظ هلوقو
 ,2(')ةمايقلا لوه

 10و هؤوض بهذ ىنعي # رمقلا فسخو

 مهعولط رمقلاو سمشلا عمجب دارملا لعل 6 رمقلاو سخشلا عمجو ف
 نع كلذك ًاعم اهعولط بخ ىور دقو .برغملا ةهج نم نينرتقم

 نبا انثدح :ريرج نبا مامإلا لاق .هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع

 ىحضلا يبأ نع ناميلس نع ةبعش نع يدع يأ نبا انثدح لاق راشب

 عفني ال كبر تايآ ضعب يتأي موي » : هللادبع لاق لاق قورسم نع

 ناريعب |مهنأك رمقلا عم اهبرغم نم سمشلا عولط :لاق © اهناميإ ًاسفن

 .©29نانورقم

 ">حيحص رثألا اذه دانسإو

 يربطلا ريسفت »/٠١4. ءارفلل نآرقلا يناعم «7//77 ةديبع يبأل نآرقلا زاجم (1)

9 

 )١( يربطلا ريسفت 8/٠١١ ماعنألا ةروس .

 : دانسإلا اذه نايب (7)

 ملف ينادمملا عدجألا نب قورسم ادعام مهمجارت تمدقت تاقث مهلك دانسإلا اذه لاجر

 ةنس تام ةيناثلا ةقبطلا نم .دباع هيقف ةقث مالعألا ظافحلا دحأ وهو ةمجرت هل مدقتي

 .ةعامجلا هل جرخأ دقو نيتسو ثالث ةنس لاقيو نيتنثا

 ءالؤه عمس دقو ٠١١55( مقر 717/7 بيرقتلاو 56 مقر 44/١ ظافحلا ةركذت رظنأ )

 . ضعب نم مهضعب ةاورلا
 208٠ مقر "8/5 11 مقر ١١1/4 مال مقر 7١/4 بيذهتلا بيذمج رظنا )

 ظافحلاةركذت 27١5 مقر ٠١9/1٠١ 20 مقر 1.5/٠١ ملال مقر 7/5

 1١(. مقر ١/2

-548- 
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 يرجت يتلا لاوهألا كلت نم ينعي * رفملا نيأ ذئموي ناسنإلا لوقي

 . مويلا كلذ يف

 سابع نبا لاق امك زرح الو أجلم الو نصح ال ينعي # رزو ال الك ©

 كلذ لاوهأل ضرعتلا نم سانلا عنمي ءيش كانه سيلف «يناثلا رثألا يف

 . مويلا

 كلذ يف مهاهتنمو رشبلا ريصم نأ يأ * رقتسملا ذئموي كبر ىلإ ©

 بيثيف مهلا عأ ردق ىلع مهيزاجيف العو العو لج هدحو هللا ىلإ مويلا

 كانه سيلو .مهتءاسإ ىلع نيئيسملا بقاعيو مهناسحإ ىلع نينسحملا
 . هتدارإو العو لج هللا ةوق نود لوحت ةوق

 ب - 8686ه26-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام  ؟

 عسبتاف هانأرق اذإف هنآرقو هعمج انيلع نإ هب لجعتل كناسل هب كرحت ال »

 .(4١-7١/ةمايقلا) # هنايب انيلع نإ مث هنآرق

 ان نا

 انثدح لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق - ١

 نع ريبج نب ديعس انثدح لاق ةشئاع يبأ نب ىسوم انثدح لاق ةناوع وبأ

 لجعتل كناسل هب كرحت ال # ىلاعت هلوق يف اههنع هللا ىضر سابع نبا

 ليزنتلا نم جلاعي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق 4 هب
 امك مكل مهكرحأ انأف : سابع نبا لاقف هيتفش كرحي امم ناكو «ةدش

 انأ : ديعس لاقو .ءامهكرحيي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 ىلاعت هللا لزنأف  هيتفش كرحف |مهكرحي سابع نبا تيأر امك امهكرحا
 هعمج : لاق # هنآرقو هعمج انيلع نإ هب لجعتل كناسل هب كرحت ال »©

 هل عمتساف : لاق 4 هنآرق عبتاف هانأرق اذإف # هأرقتو كردص يف كل

 هللا لوسر ناكف .هأرقت نأ انيلع نإ مث * هنايب انيلع نإ مث ا تصناو

 قلطنا اذإف عمتسا ليربج هاتأ اذإ كلذ دعب ملسو هيلع هللا لص

 ىلوأ # لاق ةياور يفو .هأرق امك ملسو هيلع هللا لص يبنلا هأرق ليربج

5861١ 
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 . ")دعوت 4 ىلوأف كل
 . (2يذمرتلاو يئاسنلاو ملسمو دمحأ مامولا هجرخأو

 . ””يسلايطلا دواد وبأو يديمحلا أاضيأ هجرخأو

 هانيب * هانأرق 0 سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 57

 ,(40هب لمعا *« عبتاف

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .هب لمعا : : لاق

 ٠ ,©©هيف

 : ىنعملا نايب

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا اذه نم انل نيبت

 هتءارق لمكي ل مالسلا هيلع ليربجو نآرقلا ةوالتب هناسلو هيتفش هيتفش كرحي

 هللا لص هيبن ًانئمطم تايآلا هذه هناحبس هللا لزنأف هنايسن ةفاخ هيلع

 باتك ,4559و 5558و :ة1/ مقر قلخلا ءدب باتك ه مقر يراخبلا حيحص )1(

 «ةءارقلا يف ليترتلا باب «نآرقلا لئاضف باتك 5١ 54 مقر ةمايقلا ةروس ءريسفتلا

 # كناسل هب كرحت ال # ىلاعت هلوق باب .ديحوتلا باتك 515 مقر

 .ةءارقلل عامتتسالا باب «ةالصلا باتك :44/ مقر ملسم حيحص 20
 .ةمايقلا ةروس ءريسفتلا باتك «758/9 يذمرتلا ننس
 . نآرقلا يف ءاجام عماج باب حاتتفالا باتك 22/7 يئاسنلا نئس

 ا ١/ دمحأ دئسم

 يبأ ىسلايطلا دنسم بيترتب دوبعملا ةحنم -578و 01717 مقر 557/١ يديمحلا دنسم ('9)

 .19875 مقر ”0 /57 ةمايقلا ةروس ريسفتلا باتك  دواد

 . 7 مقر باب «ةمايقلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص (5)
 . 09 يربطلا ريسفت )02

68615 



 لوقي اذه يفو هتءارق ريسيتو هردص يف هعمجب لفكت دق هنأب ملسو هيلع

 هعمج انيلع نإ هب لجعتل كناسل هب كرحت ال » ىلاعتو كرابت هللا.

 يمجت نأ : ةيآلا هذه يف لاق هنأ سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم

 ىرخأ ةي يف ىلاعت لاق (ى 22)( ىبست الف كئرقن نأ # هنآرق 8و كل كل

 . (7/ىلعألا) # ىسنت الف كئرقنس

 مالسلا هيلع ليربج ناسلب كيلع هتءارق انمتأ ينعي 4 هانأرق اذإف

 ةغلابم لجو زع هللا ىلإ ةءارقلا دانسإ يفو .ىزاج دانسإلاف لانع غلبملا

 .©"9ةءارقلاب ىنأتلا باجيإ يف

 لمكي ىتح تصنأو هتءارقل عمتساف كيلع هأرق اذإ ينعي .«تصنأو

 ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو إ» ىلاعت هلوقك كلذو «هتءارق
 .(5١١/هط) # هيحو كيلإ

 يبأ نب يلع ةياور يه هذهو .هب لمعا # عبتاف »© هانيب # هانأرق ©

 . قبس امك سابع نبا نع يفوعلاو ةحلط

 دارملا نوكيو « ىنعملا نايب ةءارقلاب دارملا نوكي ةياورلا هذه ىلعو

 . ماكحأ نم نآرقلا هيلع لمتشا امب لمعلا عابتالاب

 نم ىوقأ اهنأل حجرأ ةلوصوملا يراخبلا مامإلا ةياور يف ءاجامو

 )١( يريطلا ريسفت 189/19.

 )١( ىبولالا ريسفت ١57/79.

 66ه



 لمكي نأ لبق نآرقلا ةءارقب لجعتلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هيبن

 يقلت ةقيرط ىلإ هداشرإب كلذ عبتا مث .هتءارق مالسلا هيلع ليربج
 . هتءارق ريسيتو هل هعمجب لفكت امدعب نآرقلا

 ىلاعت هلوق ءاج دقف ماكحألا نم نآرقلا هيلع لمتشي ام نايب امأ

 نم نآرقلا هيلع لمتشي ام نايب ينعي 4 هنايب انيلع نإ مث » كلذ دعب

 تاياور ىدحأ يف ءاج امك كلذ ريغو ديعوو دعوو ظعاومو ماكحأ

 هنيبن نأ انيلع : لاق ثيح سابع نبا نع يراخبلا مامإلا
 , ©0كناسلب

 لوقي : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا جرخأو
 . (9هنايب كلذف همارحو هلالخ

 . 89 مقر ثيدح «ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 21(

 6 يربطلا ريسفت 3١

8588 



 ىلاعت هلوق يف ءاجام ٠

 (7/ةمايقلا) © ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ

 د6 دع دع

 (”55) 20. لمه « ىدس ظ : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 نبا نع ةحلط يأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .22سابع

 ىبني الو رمؤي ال المه كرتي نأ رفاكلا ناسنإلا اذه بسحيأ : ينعي

 . !؟ةدابعب دبعتي الو

 . ةمايقلا ةروس ءريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )غ1(

 . 1/9 يربطلا ريسفت )3

866 





 ”١(ناسنالا ةروس ر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 « اريرهمز الو ًاسمش اهيف نوري ال كئارألا ىلع اهيف نيئثكتم »

 .(7١/ناسنإلا)

000 

 « كئارألا اط : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2025
 .20).ررسلا '

 نم حيحص دانسإب ديمح نب دبع هاور : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 يف ررسلا كئارألا » : لاق سابع نبا نع دهاجم نع نيصح قيرط

 .ه 69( لاجحلا

 ينعي : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . "”لاجحلا

 هل نوكيو بايثلاب رتسي ةبقلاك تيب ىهو ةلجح عمج لاجحلاو

 كلذلو ةلجحلا لخاد ناك اذإ الإ ةكيرأ ريرسلا ىمسي الو «ءرابك رارزأ

و ناسنإلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )0(
 .4 مقر باب .قلخلا ءدب باتك

 77١/5. يرابلا حتف ١"

 7 يربطلا ريسفت (*)

 - 6ة6©ا0-



 .لاجحلاب ةرمو ررسلاب ةرم كلئارألا سابع نبا رسف

 . ةصنم ؤأ شارف وأ ريرس نم هيلع ىكتاام لك وه ليقو
 وأ كارألا رجش نم ةذختم اهنآل امإ مسالا اذهب كئارألا ةيمستو

 ,.20تاماقإلا نم هريغ يف هب زوجت مث كارألا ىعر ىلع ةماقإلا

 ةدام) برعلا ناسلو (كرأ ةدام) بغارلا تادرفمو 64 يسولالا ريسفت رظنأ 00(
 .(لجح

 8368- 



 "”“( تالسوملا ةروس ر

 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 #«# رفص تالامح هنأك ءرصقلاك ررشب يمرت اهنإ ©

 . (7337- ”؟/تالسرملا)
 د6 داع أ

 انربخأ ىيحي انثدح ىلع نب ورمع انثدح : يراخبلا مامإلا لاق“ (*”54)

 ىلإ دمعن انك : « رصقلاك ررشب يمرت ط ىلاعت هلوق يف لوقي |ههنع هللا

 هنأك  ءرصقلا هيمسنف ءاتشلل هعفرنف كلذ قوفو عرذأ ةثالث ةبشخلا

 . 07لاجرلا طاسوأك نوكت ىتح عمجت نفسلا لابح * رفص تالامح

 نع سباع نب نمحرلا دبع قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 مو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو . هلثم ركذو سابع نيا

 . "'2ىبهذلا مامإلا هقفاوو « هاجرخي

 . "9هلثم ركذو قيرطلا اذه نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو

4و 19177” مقر ثيدح تالسرملا ةروس «ريسفتلا باتك « يراخبلا حيحص )1(
147. 

 01١/17. تالسرملا ةروس «ريسفتلا باتك ,كردتسملا ١)

 .59/*71 يربطلا ريسفت ةفز

-35698- 



 : ىنعملا نايب

 رابك ةيآلا يف رصقلاب دارملا نأ اذه سابع نبا ريسفت نم انل نيبت
 لابح رفصلا تالامجلاب دارملا نأو ءءاتشلل سانلا اهرخدي يتلا بشخلا
 .لاجرلا طاسوأك نوكت ىتح ضعب قوف اهضعب عمجي نفسلا

 بشنخلا رابكك رانلا هب ىمرت يذلا ررشلا مجح نوكي اذه ىلعو

 لاجرلا طاسوأك اهضرع غلبيو ديزت وأ عرذأ ةثالث اهوط غلبي يتلا
 .مجحلا اذهب نوكت يتلا نفسلا لابحكو

 نإ كف ف سلع نبا نع سدا ني لع قيرط نم يدج نب

 .©ساحنلا عطق : لوقي « رفص تالامج

 . )مدقت |ك نسح دانسإ اذهو

 ةرم اهرسفف نيينعملا نيذهل ةيآلا لامتحا ىري ناك سابع نبا لعلو
 .كدمتعملا وهف حصأ حيحصلا يف اف الإو ,كلذب ةرمو اذهب

 )١( يربطلا نيسفت 79/179 717

 )( مقر ثيدحلا رظنا 7 .

 ٠عكة-



 ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 .(75/تالسرملا) # نوقطني ال موي اذه

 دع دج دع

 هللاو 8 * نوقطني ال » سابع نبا لثسو : يراخبلا مامإلا لاق“ (*”58)

 وذ هنإ : لاقف « مههاوفأ ىلع متخن مويلا #  نيكرشم انكام انبر

 .©'0مهيلع متخي ةرمو نوقطني ةرم ناولأ

 -: ىنعملا نايب

 (« مهيلع متخي ةرمو نوقطني ةرم ناولأ وذ هنإ لاقف » ىلاعت هلوق

 مث هضعب يف نوملكتي رافكلاف ءازجأ ىلإ أزجتي ةمايقلا موي نأ ينعي

 قيرط نم ديمح نب دبع هجرخأام كلذ نييبي امبو .مههاوفأ ىلع متخي
 نبا ايتأ ةيطعو قرزألا نب عفان نأ ىحضلا يبأ نع ديز نب يلع

 ال موي اذه # ىلاعت هللا لوق نع انريخأ سابع نبااي : الاقف سابع

 هلوقو # نومصتخت مكبر دنع ةمايقلا موي مكنا مث ط هلوقو 4 نوقطني

 : لاق # اثيدح هللا نومتكي الو ط هلوقو * نيكرشم انكام انبر هللاو »

 )١( تالسرملا ةروس .ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص .

 -كةكأآد



 ال ةعاس مهيلع يتأت .فقاوم هيفو ليوط موي هنإ قزرألا نبااي كحيو

 نوفلحي هللا ءاشام نوكي مث ,.نومصتخيف مهل نذؤي مث نوقطني
 مهحراوج رمؤتو مههاوفأ ىلع هللا متخ كلذ اولعف اذإف .نودحجيو

 ىلع نودهشيف مهتنسلأ قطنت مث ءاوعنص امب مهلاوعأ ىلع دهشتف
 .4#230 اثيدح هللا نومتكي الو 8 كلوق كلذو اوعنص امب مهسفنأ

 نع ينزاملا دشار نب ىبحي قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 هلأس : لاق |مهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد

 الو » 4 نوقطني ال موي اذه إظ لجو زع هلوق نع قرزألا نب عفان
 مؤاه ظ و « نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو ط 4 اسمه الإ عمست
 ؟ ىلبق ادحأ اذه نع تلأس له كحيو : لاق ؟ اذه اف # هيباتك اؤرقا
 كرابت هللا لاق سيلأ تكله تلأس تنك ول كنإ امأ : لاق ءال : لاق
 ناو ىلب لاق « نودعت ام ةنس فلأك كبر دنع ًاموي ناو » ىلاعتو
 .ناولألا هذه نم ًانول مايألا هذه نم موي ٍرادقم لكل

 : يبهذلا لاقو .دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق

 .0©2يئاسنلا هفعض ىبحي : تلق

 )١( يرابلا حتف 8//587.
 .لاوهالا باتك ,ها/لا”/ ؛ كردتسملا ()

 رجح نبا ظفاحلا ًاضيأ هفعض .ءاربلا ديعسوبأ ينزاملا دشار نبا وه ىبحيو
 1 مقر 7417/7 بيرقتلا

 -ةكآ؟ د



 0 أبنلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 # ًاقاهد ًاسأكو ًابارتأ بعاوكو .ًابانعأو قئادح .ًازافم نيقتملل نإ »
 .("5 - ١" /أبنلا)

200 

 # بعاوك # : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 55”( ١

 .20دهاون

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 : لوقي # ابارتأ # هلوق يفو دهاونو : لوقي 4 بعاوكو » هلوق
 . (57تايوتسم

 «ًاقاهد »8 : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق-؟ 0(”
 . ”اعلتمم

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . (©9سابع

 سابع نبا نع ةمركع قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو

 .4 مقر باب ,قلخلا ءدب باتك «يراخبلا حيحص ' )١(
 ٠*18/7. يربطلا ريسفت )١(

 .4 مقر باب .قلخلا ءدب باتك ,يراخبلا حيحص ()
 .19/78 يربطلا ريسفت (:)

5 



 ةعباتتملا ىه : لاق « ًاقاهد ًاسأك 8 لجو زع هلوق يف اهبنع هللا ىضر
 .انل قهداو انقسا : لوقي سابعلا تعمس امبرو : لاق .ةئلتمملا

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : هللا دبعوبأ لاق

 . '7يراخبلا طرش ىلع : تلق : يبهذلا مامإلا لاقو

 : ىنعملا نايب

 يفروكذملا ميقملا ميعنلاب ًازوف ينعي 4 ًازافم نيقتملل نإ #9 هلوق

 سابع نبا رسف 4 ًابارتأ بعاوكو ًابانعأو ق قئادح # تايآلا هذه

 (9اهدث لبن ىتلا ةأرملا ىهو بعاك عمج بعاوكلاو دهاونلاب بعاوكلا

 .خولبلا نس يف كلذ نوكيد

 ردصلا 58 يه يننلا فئارتلاب لثامتلاو يواستلا 5 ًاهيبشت .ةدحاو

 ظ .«©ةدالولا دنع بارتلا ىلع ًاعم نهعوقول وأ
 يف لاقو ءًائلتمم : يناثلا رثألا يف سابع نبا لاق 4 ًاقاهد ًاسأكو

 تعمس امبرو : لاق «ةئلتمملا ةعباتتملا يه : مكاحلا هجرخأ يذلا رثألا

 ةعرتم قاهد سأكو ءاَهْأْلم دش سأكلا َقَمْدَأو : روظنم نبا لاق
 : ريهز نب شادخ لاقو : لاق ةئلتمم

 .(؟)ًاقاهد ًاسأك هلانعرتأف انارق وجري رماع اناتأ

 .ابنلا ةروس «ريسفتلا باتك ,517/7 كردتسملا 0159

 (بعك ةدام) برعلا ناسل (0)

 . (قهد ةدام) برعلا ناسل (5)

 - ة5ك58ه-



 ”( تاعزانلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 (6١7/تاعزانلا) © ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا فجرت موي

 د داع دع

 ةفجارلا : (مهنع هللا ىضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق ةضئينأ

 . ©0ةيناثلا ةفدارلاو ىلوالا ةخفنلا

 يف سابع نبا نع ةحلط ىبا نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو

 ؛ىلوالا ةرخآلا عبتت : لاق سابع نبا نع يفوعلا قيرط نمو

 . ©9ةيناثلا ةخفنلا ةفدارلاو «ىلوالا ةخفنلا ةفجارلاو

 ,ناتخفنلا امه : لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نع ريرج نبا جرخأو 00

 ىلاعت هلوق الت مث «قوملا ىحتف ةيناثلا امأو .ءايحالا تيمتف ىلوألا امأ

 نم الإ ضرألا ين نمو تاومسلا يف نم قعصف روصلا ين خفنو »

 .(58/رمزلا) © نورظني مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش

 71/7١. يربطلا ريسفت (9)

 -ة5كه--





 0( سبع ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 (7”١/سبع) 4 ابأو ةهكافو
 نا ان ان

 (”59) لكأي ام بألاو : سابع نبا لاق : يراخبلا مامالا لاق

 . ©0ماعنالا

 نبا نع بيك نب مصاع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو

 ("7سانلا لكأي ال امم ضرألا تتبنا ام بألا : لاق سابع

 7 0ريحص هدانسا : : لاقو رجح نبا ظفاحلا هركذو

 : ىنعملا نايب

 هبر هللا معنب ناسنإلا ركذت تايآ نمض تءاج ةيآلا هذه

 انأ .هماعط ىلإ ناسنإلا رظنيلف » ىلاعت لاق ثيح هيلع العو لج

 ًابنعو .ًايح اهيف انتبنأف . اقش ضرألا انققش مث .ًابص ءاملا انببص

 )١( يربطلا ريسفت 7١/5١.

 ١) يرابلا حتف 17/371١ .

 - ةكالا



 مكل ًاعاتم .ًابأو ةهكافو .ًابلغ قئادحو .ًالخنو ًانوتيزو .ًابضقو
 .© مكماعنألو

 دقو .تقلا ىمسيو ةبطرلا ىمسي فلعلا نم عون بضقلاو
 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم كلذ يف ريرج نبا جرخأ
 . ةصفصفلا : لوقي 4 ابضقو و هلوق يف

 .(١)ةبطرلا ةصفصفلا : هللا همحر ريرج نبا رفعج وبأ لاق ]
 فتلم ةعمتجم ةليوط راجشأ تاذ ينعي 4 ًابلغ قئادجو  هلوقو

 نع بيلك نب مصاع قيرط نم ريرج نبا جرخأ اك ضعب ىلإ اهضعب
 قيرط نمو .عمتجاو فتلاام قئادحلا : لاق سابع نبا نع هيبأ

 : لوقي # ابلغ ق قئادحو )ف هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع
 , 0 ًالاوط

 بألا نأ بابلا اذه يف سابع نبا ريسفت نم نيبت 4 ًابأو ا هلوقو
 .سانلا هلكأي الو ماعنالا هلكأت امم ضرألا هتتبنأام

 7١//51-/0 يربطلا ريسفت 01

 دلامكةك 



 2”( نيففطملا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 سفانتيلف كلذ يفو كسم هماتخ موتخم قيحر نم نوقسي ظ
 ١١6 -١1( /نيففطملا) * نوسفانتملا

 د د دع

 20 . "'”رمخلا قيحرلا : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 متخ : لاق # موتخم © هلوق يفو .رمخلا : لاق # قيحر نم # هلوق

 . كسملاب

 رمخلا مهل هللا بيط : لاق سابع نبا نع ينوعلا قيرط نمو
 . "7كسملا متخت ىتح اهيف لعج ءيش رخآ ناكف

 نم وهو : ةديس نبا لاقو .فورعم رمخلا ءامسسأ نم قيحرلاو

 قيحرلا : حاجزلا لاقو .رمخلا ةوفص قيحرلا ليقو اهلضفأو اهقتعأ

 . ")هيف شغ ال يذلا بارشلا

 يف نيروكذملا نيضؤملا ىلع دوعي 4 نوقسي إط هلوق ين ريمضلاو
 . ةنجلا يف ينعي * ميعن يفل راربالا نإ ط ىلاعت هلوق.

 .نماثلا بابلا ,قلخلا ءدب باتك يراخبلا حيحص )١(
 .١٠ا-٠86/7١551١١ يربطلا ريسفت (؟)

 . (قحر ةدام) برعلا ناسل (*)

 -ةكأفه





 2650( قاف 3 الا ةروس 5

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 .(191/قاقشنالا) * قبط نع ًاقبط نبكرتل

 نت

 انربخأ ميشه انربخأ رضنلا نب ديعس انثدح : يراخبلا مامإلا لاق 20(#*ا/1)

 هللا يضر سابع نبا لاق لاق دهاجم نع سايإ نب رفعج رشب وبأ

 ىلص مكيبن اذه لاق لاح دعب ًالاح « قبط نع ًاقبط نبكرتل © : اهبنع

 .©30ملسو هيلع هللا

 نع دانسإلا اذهب ميشه قيرط نم مكاحلا هللا دبع وبأ هجرخأو
 دعب الاح :لوقي ملسو هيلع هللا لص مكيبن ىنعي : لاق سابع نبا

 .لاح

 . ”'2هاجرخمي ملو دانسالا حيحص ثيدح اذه : هللا دبع وبأ لاق

 . ©7مكاحلا ظفل لثم ركذو دانسإلا اذهب ريرج نبا هجرخأو

 . قاقشنالا ةروس ءريسفتلا باتك 444٠. مقر .يراخبلا حيحص )1(

 56١9/57. قاقشنالا ةروس .ريسفتلا باتك «كردتسملا ١)

 -ةالآ +



 : ىنعملا نايب

 ةءارق يهو ءابلا حتفب ىلوألا : ناتءارق هيف * نبكرتل #ىلاعت هلوق

 - .29اهمضب ةرشعلا ةيقب أرقو فلخو يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبا

 مكيبن اذه لاق ثيح حتفلا ةءارق ىلع ةيآلا سابع نبا رسف دقو
 .هل ةيآلا يف باطخلا نأ ىنعي ملسو هيلع هللا لص

 . ملسو هيلع هللا ىلص هتمأل باطخلاف مضلا ةءارق ىلع امأ ٠

 .لاح دعب ًالاح : سابع نبا لاق « قبط نع ًاقبط »© هلوق
 9 هلاوهأو ةمايقلا موي دئادش دارملا نأ ريرج نبا ركذو

 باسحلا هناحبس ركذ ثيح ةروسلا قايسل هتبسانمل رهاظلا وه اذه

 . كلذ لبق

 هللا لوسرل باطخلا ناك نإو سانلا عيمج دارملا حتفلا ةءارق ىلعو

 . ملسو هيلع هللا لص

 .*49/5 رشعلا تاغارقلا يف رشنلا )0(

 .1؟١0/17 يربطلا ريسفت ()

 ال5



 «*( جوربلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 (5١50١/جوربلا) # ديجملا شرعلا وذ .دودولا روفغلا وهو »

 د د ْ 1

 : مهنع هللا يضر سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق 2(

 .0©2بيبحلا « دودولا طو .ميركلا * ديجملا »

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 . ©"0هلثم ركذو

 . هل نيعيطملا هئايلوأل بحملا ىنعي « بيبحلا » هلوقو

 )١( مقر باب ءديحوتلا باتك ,ىراخبلا حيحص  5١حتفلا) 4٠7/1١1(.
 )٠( يربطلا ريسفت 118/7 -179.

 - ةال" د





 واللا قراطلا ةروسا )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 (4/قراطلا) # ظفاح اهيلع ال سفن لك نإ #
0000 

 (”30*) الإ # ظفاح اهيلع امل 8 : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 . ©)ظفاح اهيلع

 . 9ةكئالملا نم ظفاح

 : ىنعملا نايب

 # امل » ةزمحو مصاعو رماع نباو رفعج وبأ أرق * اهيلع امل # هلوق

 . ”)اهفيفختب نوقابلا أرقو ديدشتلاب

 يف ةروهشم ةغل يهو الإ ىنعمب 4 ال » نوكت ديدشتلا ةءارق ىلعف

 ال يأ اذك تلعف امل كيلع تمسقأ برعلا لوقت مهريغو ليذه ةليبق

 . لوألا بابلا «ءايبنألا ثيداحأ باتك يراخبلا حيحص )غ1(

 ./5 يرابلا حتف (؟)

 .791/57 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (0)

 اله لد



 .27©2شفخألا هلاق تلعف

 اهيلع الإ : لاق ثيح ةيآلا سابع نبا رسف : ةءارقلا هذه ىلعو
 ش : ظفاح

 ظفاح اهيلعل سفن لك نأ : ىنعملا نوكي فيفختلا ةءارق ىلعو
 .9(2ديكأتلل ةدئاز اهدعب ىلا امو:نأ باوج ماللا نأ ىلع

 ١ نابح نبا ريسفت 4/8 40 .

 )+( يربطلا ريسفت ١47/7٠ - يبطرقلا ريسفت 47/7: يسولالا ريسفت 7/7١

 هه ةا/لك د



 (١١6>(دلبلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 .(:/دلبلا)» # دبك يف ناسنإلا انقلخ دقل »

 ان

 ("785) ةدش يف # دبك يف ## :سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق

 . 22قلخ

 سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا هجرخأو
 .(9بصن يف :لاق

 ركذو سابع نبا نع ءاطع قيرط نم مكاحلا هللادبع وبأ هجرخأو
 . ("0هناتحنو هتشيعم و هنانسأ تبنو هتدالو هقلخ ةدش نم

 : ىنعملا نايب
 هيناعي امب طبترا دق ناسنإلا قلخ نأ ةيآلا هذه يف هناحبس هللا نيبي

 ًايوق حبصأ نأ ىلإ ةفطن ناك نأ ذنم بعتلاو ةقشملا نم ناسنإلا اذه

 .لوألا بابلا .ءايبنألا ثيداحأ باتك .يراخبلا حيحص )1(

 ١945/7٠ يربطلا ريسفت (؟)
 0 دلبلا ةروس .ريسفتلا باتك ,كردتسملا ةيف]

 - ةالا/ل-



 هماطفو هنانسأ غوزيو هناتخو هتدالو يف ةقشملا دباك دقف هتوقب زتعي

 لحارم لك يف راطخألاو ضارمألا دباك | يثملاو وبحلا هتلواحمو

 ... هتايح

 بسحيأ # ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق ةيآلا يف دبكلا نم دارملا نيبيو

 يذلا ناسنإلا اذه بسحيأ : ملعأ هللاو ينعي * دحأ هيلع ردقي نل نأ

 دباك هنأ ركذي الأ ؟دحأ هيلع ردقي نل نأ هب زتعي ام ةوقلا نم غلب
 حبصأ يتلا ةلحرملا هذه ىلإ لصو ىتح أشن نأ ذنم بعاتملاو قاشملا

 ةوقلا يه العو لج هللا ةوق نوكت نأ ركنيف هقلاخ ىلع اهيف ريكتي

 قولخملا ناسنإلا اذه هيف امب نوكلا اذه ىلع نميب# يتلا ةديحولا

 !!؟ . طيسبلا

 - ةال8-



 ,3١( قلعلا ةروس )

 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 وأ .ىدهلا ىلع ناك نإ تيأرأ . ىلص اذإ ًادبع ىهني يذلا تيأرأ » ع

 نئل الك .ىري هللا نأب ملعي ملأ .ىلوتو بذك نإ تيأرأ .ىوقتلاب رمأ
 عدنس .هنيدان عديلف . ةتطاخ ةبذاك ةيصان . ةيصانلاب نعفسنل هتني مل

 .(9١-9/قلعلا) * برتقاو دجساو هعطت ال الك . ةينابزلا

 داع د د

 ("ا/ه) دلاخ وبأ انثدح جشألا ديعس وبأ انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق ١-

 : لاق (مهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد نع
 كبنأ ملأ :لاقف لهج وبأ ءاجف يلصي ملسو هيلع هللا لص يبنلا ناك

 ىلص يبنلا فرصناف ؟اذه نع كبنأ ملأ ؟اذه نع كبنأ ملأ ؟اذه نع

 .ينم رثكأ دان اهب ام ملعتل كنإ : لهجوبأ لاقف هربزف ملسو هيلع هللا

 نبا لاق * ةينابزلا عدنس .هيدان عديلف # ىلاعتو كرابت هللا لزنأف
 . هللا ةينابز هتذخأل هيدان اعد ول هللاو : سابع

 . 222 حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 .885م .19*8 مقر .قلعلا ةروس ءريسفتلا باتك ,يذمرتلا ننس )١(

  ةالق د



 ركذو دانسإلا اذهب رمحألا دلاخ يبأ قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأو

 ,©00هلثم

 :دانسإللا نايب

 هل ىور «نيتئامو نيسخو ةنس تام «ةرشاعلا ةقبطلا راغص نم ةقث ةشن

 . 259 ةعالا

 رمحألا دلاخ وبأ .يدزألا نابح نب نايلس وه دلاخ وبأ - ”

 نيعست ةنس تام .ةنماثلا ةقبطلا نم « ءىطخب قودص وهو .يثوكلا

 .©"7ةعامجلا هل ىور .نوعبسو عضب هلو ءاهلبق وأ ةثامو

 مهي ناك نقتم ةقثوهو هتمجرت تمدقت دنه يبأ نب دواد 0

 .() ةرخأب

 .«) هتمجرت تمدقت ةقث سابع نبأ ىلوم ةمركع --5

  ضعب نم مهضعب هتاور عمس دق لصتم دانسإ اذهو

 دلاخ ابأ ادعام تاقث مهنأ انل نيبت لاجرلا ءالؤه مجارت نمو

 . يلاتلا ثيدحلا دانسإلا اذه ىوقي نكلو أط أطخلاب مهتا دقف رمحألا

 دك دإك دع

 :؟١/05 دمحأ دنسم 0010

 . 59/الا/ مقر 91/7 فشاكلا "87 مقر ١9/١ بيرقتلا )05

 ميم ١ مقر 141/1١ فشاكلا ء؛'4 مقر 7١7/١ بيرقتلا 2

 .غ8 مقر ثيدحلا رظنا 5

 .5 مقر ثيدجحلا رظنا 202

 .3848 مقر ٠١1/7 للا" مقر 21٠١ ١181/5 مقر 57/4 ثيذهتلا بيذبت (5)

 هم.



 (”ا/5) قازرلادبع انربخأ ديمح نب دبع انثدح : يذمرتلا مامإلا لاق

 يضر سابع نبا نع ةمركع نع يرزجلا ميركلادبع نع رمعم نع
 نئل :لهجوبأ لاق لاق # ةينابزلا عدنس # ىلاعت هلوق يف (بنع هللا

 ول :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف .هقنع نأطأل يلصي ادمحم تيأر

 .انايع ةكئالملا هتذخأل لعف

 .227بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيعوبأ لاق

 :دانسإللا نايب

 . مهمجارت تمدقت دق تاقث هلاجرو حيحص دانسإلا اذه

 ركذو دانسإلا اذهب قازرلادبع قيرط نم يراخبلا مامإلا هجرخأو
 .©0ةيآلا لوزن ركذي مل هنأ الإ هلثم

 نبا نع قرط ةدع نم يربطلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 . ")(ينع هللا يضر ةريره يبأ نعو سابع:

 : لاق هنع هللا ىضر ةريره يبأ ثيدح نم ملسم مامإلا هجرخأ |

 : ليقف :لاق ؟مكرهظأ نيب ؟7ههجو دمحم رفعي له : لهجوبأ لاق

 هتبقر ىلع نأطأل كلذ لعفي هتيأر نئتل ىزعلاو تاللاو :لاقف معن

 هيلع هللا لص هللا لوسر قأف :لاق  بارتلا يف ههجو نرفعأل وأ

 وهو الإ هنم مهئجف |مف :لاق .هتبقر ىلع أطيل معز ىلصيوهو ملسو

 .48”77 مقر ثيدح قلعلا ةروس ريسفتلا باتك يذمرتلا ننس 09

 . 1408 مقر ثيدح ,قلعلا ةروس «ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص ()
 .7605- 7566/7٠ يربطلا ريسفت 20

 .بارتلا يف ههجو دجاسلا قصلي ثيح بارتلا وهو رفعلا نم كلذو دجسي له ينعي (4)

-583- 



 نإ :لاقف !؟كلام :هل ليقف :لاق ءهيديب يقتيو هيبقع ىلع صكني

 .0©2ةحنجأو الوهو ران نم ًاقدنخل هنيبو ينيب

 : ىنعملا نايب

 ىلص هللا لوسر ىمن لهج ابأ نأ ةقباسلا تاياورلا نم انل نيبت

 أطيل هيلإ بهذي نأب ْمَه يلصي هآر امل مث .ةالصلا نع ملسو هيلع هللا

 نم اعزف هموق ىلإ عجرف هنيبو هنيب لاح العو لج هللا نكلو هقنع ىلع

 .ىأر ام لوه

 قمحألا رفاكلا اذه ًاخبوم تايآلا هذه العو لج هللا لزنأ دقو

 ىلص اذإ ًادبع ىبني يذلا تيأرأ  ىلاعت لاقف هلالضو هلهج ًانيبمو

 ملأ ىلوتو بذك نإ تيأرأ ىوقتلاب رمأ وأ ىدهملا ىلع ناك نإ تيأرأ

 « ىري هللا نأب ملعي

 . :ةنبأ نم بجعتلل يعو ينرخأ 4 تيأرأ 9 هلوقر

 داق نع يوزع

 ءاري هللا نأب لهج وبأ طي ل ا

 هلل

 يلا نا

 . 1 مقر

-385- 



 . 227 خيبوتو ريرقت اذهف ؟هلعف ملعيو

 ًاددهم لاقف هموق نيب ههاجو هتوقب رتغا دق رفاكلا اذه ناك الو

 لاق 2)(ىنم رثكأ دان اهب ام ملعتل كنإ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نعفسنل هتني مل نثل # هلالض يف رمتسا نإ دحاجلا اذه اعدار العو لج

 امك ةمايقلا موي رانلا ىلإ اهب هنبحسنلو هتيصانب نذخأتل ينعي * ةيصانلاب
 عفسلاو :.(١/نمحرلا) # مادقألاو يصاونلاب ذخؤيف 8 - ىلاعت هلوق يف

 نبورمع لاق .هبذج هسرف ةيصانب عفس :لاقي ةدشب بذجلا
 : بركيدعم

 عفاسوأهرهم مجلم نيبام مهتيأر حايصلا رثك اذإ موق

 .©")رعشلا ناكم ىلع قلطتو ةبحلا رعش ةيصانلاو

 امأ .مثإلا باكترا دمعت نم ءىطاخلا * ةئطاخ ةبذاك ةيصان »

 ذخاؤم ءىطاخلاف .مرحملا ىلإ هأطخأف حابملا دارأ نم وهف ءىطخملا

 نأكف ةغلابملا باب نم كلذب ةيصانلا فصوو .ءىطخملا فالخب

 بذكي هئازجأ نم ءزج لك مئثإلاو بذكلل هباكترا ةدش نم اهبحاص
 .(57/لحنلا) ©« بذكلا مهتنسلأ فصتو ط ىلاعت هلوقك مثأيو
 . (؟9ءزجلا ىلإ لكلل ام دانسإ نم يزاجم دانسإلاف

 ينعي 4 هيدان عديلف إط دناعملا رفاكلا اذه ًاددهم ىلاعت لاق مث

 . 778/7 ءارفلل نآرقلا ىناعم يف ًافرحمو
 نيعمتجملا موقلا ىلع قلطيو نوعمتجي يأ موقلا هيف يدتني يذلا سلجملا وه ىدانلا (؟)

 . ( ادن ةدام  نآرقلا بيرغ يف تادرفملاو ثيدحلا بيرغ يف ةيابغلا)
 ١857/15٠. ىسولالا ريسفت ١١50/٠١ ىبطرقلا ريسفت (9)

 ةدام  بغارلا تادرفم 117/7١ يمولالا ريسفت - ١١1/7١ يبطرقلا ريسفت (4)
 .١ه١/أطخ

 ًاصقان ريسفتلا اذه ءاج دقو ؛,: يبطرقلا ريسفت ,«444/4 نابح يبأ ريسفت )١(
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 باذعلا ةكئالم ينعي # ةينابزلا عدنس  مهبزتعي نيذلا هتريشعو هموق

 يأ سانلا نوُنُبْرَي نيذلا ةغللا يف ةينابزلاو .هعمجو وه هوذخأيل

 : هنع هللا يضر تباث نب ناسح لاق مهنوعفدي

 ()ةعمعملا يف برحلا ىدل روخو مهتايبأ لوح '"ةينابز
 . اهيلإ رانلا لهأ نوعفدي مهنأل كلذب باذعلا ةكئالم ىمسو

 لينب هسفن عمطت ال ىتح هرجزو رفاكلا كلذ عدر هناحبس ررك مث
 دحاجلا اهيأ نظت اك رمألا سيل : ينعي # الك  لاقف هدارم نم ءىش

 دجساو ا لالضلاو ةياوغلا ىلإ وعدي هنإف دمحماي « هعطت ال ©
 ديكب ثرتكت الو هتدابعب هيلإ برقتو هلل كدوجس ىلع مواد « برتقاو
 . كعم هللا نإف :كئادعأ

 .نبز ةدام - برعلا ناسل )١(
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 07 ردقلا ةروس »

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 .(١/ردقلا) « ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ »

 د ا“

 ("الا/ل) اعمس اههنأ مصاعو ةداتق نع رمعم انربخأ :قازرلادبع لاق <

 دمحم باحصأ باطخلا نب رمع اعد : سابع نبا لاق لوقي ةمركع

 رشعلا يف اهنأ اوعمجأف ردقلا ةليل نع مهلأسف ملسو هيلع هللا لص

 يأ  نظأل ىنإ وأ  ملعأل ىنإ :رمعل تلقف سابع نبا لاق ءرخاوألا

 ىقبت ةعباس وأ ىضمت ةعباس :تلقف ؟ىه ةليل يأو :رمع لاق ىه ةليل

 هللا قلخ :لاقف ؟كلذ تملع نيأ نمو :رمع لاقف رخاوألا رشعلا نم

 قلخو عبس يف رودي رهدلا نإو مايأ ةعبسو نيضرأ عبسو تاومس عبس

 وه :لاق «عبس نم لكأي» هلوق يف سابع نبا ىلع ديزي ةداتق ناكو

 .(18- 1//سبع) (١)ةيآلا # ًابنعو ًابح اهيف انتبنأ © ىلاعت هللا لوق

ا ةليل باب  مايصلا باتك «قازرلا دبع فنصم )0(
 . الك مقر .ردقل
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 ركذو دانسإللا اذهب قاز رلادبع قيرط نم ناربطلا مامإلا هجرخأو

 , (00هلثم

 :دانسإلا نايب

 . مهمجارت تمدقت تاقث مهلك دانسإلا اذه لاجر

 . حيحص اذه ىلع ءانب هدانسإف ")7 ضعب نم مهضعب عمس دقو

 يوق ديج دانسإ اذهو :ثيدحلا اذه يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 .20ملعأ هللأف أدج بيرغ نتمو

 اذه ىلع رومألا هذه ءيجم نيب مزالت ال هنأ هيف ةبارغلا هجوو

 ةليل يه نيرشعو ثالث وأ نيرشعو عبس ةليل نوك نيبو روكذملا ددعلا
 ' .ردقلا

 : ىنعملا نايب

 نم نآرقلا انلزنأ ينعي 4 ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ # ىلاعت هلوق

 اقرفم كلذ دعب لزن مث ةدحاو ةلمج ايندلا ءامس ىلإ ظوفحملا حوللا

 كلذ نمف اينع هللا يضر سابع نبا نع ىور امك ضعب رثآ ىلع هضعب

 نبا نع ريبج نب ديعس نع نيقيرط نم مكاحلا هللادبع وبأ هجرخأ ام
 : لاق « ردقلا ةليل يف هائلزنا انإ » ىلاعت هلوق يف نع هللا يضر سابع

 عقومب ناكو ايندلا ءامس ىلإ ةدحاو ةلمج ردقلا ةليل يف نآرقلا لزنأ

 رثأ ىلع هضعب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع هلزني هللا ناكف موجنلا

 . 08 مقر 45/0 3170 مقر 7301/8 44 مقر ١47/1٠١ بيذهتلا بيذهت مر
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 ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزن الول اولاقو 8# لجو زع لاق ءضعب

 . اليترت هانلترو كداؤف هب تبثنل كلذك
 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلالاق

 .7'2يبهذلا مامإلا هقفاوو «هاجرخي

 هجرخأ ام اهنم ةريثك ثيداحأ ردقلا ةليل نييعت يف ىور دقو اذه

 ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ناخيشلا

 يف اهوغتباف اهتيسنأ مث ةليللا هذه تيرأ دقو» :لاق ملسو هيلع هللا

 . «رتو لك يف اهوغتباو رخاوألا رشعلا

 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم يراخبلا مامإلا هجرخأ امو

 نم رتولا ين ردقلا ةليل اورحت» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .0©2(ناضمر نم رخاوألا رشعلا

 : كلذ يف ءاملعلا لاوقأ لقن امدعب رجح نبا ظفاحلا لاقو

 نم مهفي (ك لقتنت اهنأو رخاوألا رشعلا نم رتو يف اهنأ اهلك اهحجرأو

 .2)بابلا ثيداحأ

 .ردقلا ةروس .ريسفتلا باتك ,070/57 كردتسملا )١(

 5١17 مقر ثيدح «ثلاشلا بابلا ءردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا حيحص (؟)

 /1١51. مقر ثيدح .مايصلا باتك ,ملسم حيحص 18١٠و

 . 777/4 يرابلا حتف (0)

 - ةمال-





 ()٠١8( ئوكلا ةروس »

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 #« رتبألا وه كئناش نإ . رحناو كبرل لصف رثوكلا كانيطعأ انإ »

 (7 - ١/رثوكلا)

 دع دع د

 انثدح ميهاربإ نب بوقعي انثدح :يراخبلا مامإلا لاق - ١ هيض

 |ينع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انثدح ميشه .

 رشب وبأ لاق .هايإ هللا هاطعأ يذلا ريثكلا ريخلا وه : رثوكلا يف لاق هنأ

 :ديعس لاقف ةنجلا يف رهن هنأ نومعزي سانلا نإف ريبج نب ديعسل تلق

 . 2'2هايإ هللا هاطعأ يذلا ريخلا نم ةنجلا يف يذلا ربملا

 . 0'2هلثم ركذو دانسإلا اذه ميشه قيرط نم مكاحلا هجرخأو

 ركذو ريبج نب ديعس نع قيرط ةدع نم ريرج نبا هجرخأو
 . "9هوحن

 باتك 5601/8 مقرو رثوكلا ةروس ريسمفتلا باتك «2عةوكك مقر يراخبلا حيحص 2(

 . ضوحلا يف باب «قاقرلا
 .ريسفتلا باتك ,ه7ال/؟ كردتسملا )١(

 .7717- 771/19١ يربطلا ريسفت (
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 (؟095) # كئناش # :سابع نبا لاق :يراخبلا مامإلا لاق - ؟

 ,0(2كودع

 نبا نع ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم ريرج نبا مامإلا هجرخأو

 : ىنعملا نايب

 ةغيص رثوكلا «هايإ هللا هاطعأ يذلا ريثكلا ريخلا وه رثوكلا» هلوق

 ةرثك ريثكلا ءىشلا نع اهب ربعيو «ةرثكلا نم لعوف نزو ىلع ةغلابم
 :تلاق ؟كنبا بآ مب :رفسلا نم اهنبا عجر ةيبارعأل ليق ءةطرفم

 :تيمكلا لاقو «رثوكب
 («0ارثوك لئاقعلا نبا كوبأ ننكو بيط ناورم نبا ايريشك تنأو

 هللا هطعأ يذلا رهنلا رثوكلاب دارملا نأ سابع نبا نع ىورو
 : كلذ يف ريرج نبا لاق .ةنجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هناحبس

 ريبج نب ديعس نع ءاطع نع ديبع نب رمع انثدح لاق بيرك وبأ انثدح
 يرجي ةضفو بهذ نم هاتفاح ةنجلا يف رهن رثوكلا :لاق سابع نبا نع

 .2*لسعلا نم ىلحأو جلثلا نم ضيبأ هؤام ءردلاو توقايلا ىلع

 .رثوكلا ةروس .ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص )١(

 7947/7٠"7. يربطلا ريسفت (؟)

 .7597/75 يسولالا ريسفت (9)

 77١/7٠. يربطلا ريسفت (5)

 نب رمعو (5) مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت ةقثوهو ءالعلا نب دمحم وه بيرك وبأو
 سمح ةنس تام «ةنماثلا ةقبطلا نم .قودص وهو يفوكلا ىسفانطلا ةيمأ يبأ نبا وه ديبع

 بيذهتلا - 58١ مقر 50/7 بيرقتلا) .ةعامجلا هل ىور اهدعب ليقو ةئامو نينامثو
 .(895 مقر كلنا

 77 مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت دقو .طلتخا قودص وهو بئاسلا نبا وه ءاطعو

 )١١(. مقر ثيدحلا يف هتمجرت تمدقت تبث ةقث ريبج نب ديعسو
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 دقو هرمع رخآ يف طلتخا دق بئاسلا نب ءاطع هيف دانسإلا اذهف

 .؟'"”رجح نبا ظفاحلا ركذ (ى هطالتخا دعب ديبع نب رمع هنم عمس

 نم ريرج نبا هجرخأ نكلو .فعضلل ًالمتحم ثيدحلا نوكي اذه ىلعف

 .2'”هوحن ركذو سابع نبا نع يفوعلا قيرط
 ىوقتيف رابتعالل حلاص هنكلو «9مدقت امك فيعض دانسإلا اذهو

 عمو ًانسح هدانسإ نوكيف أطخلا لامتحا هنع يفتنيو ءاطع ثيدح هب

 هححص لقو .هريغل ًاحيحص ثيدحلا نوكي يفوعلا ةياورب هداضتعا

 . ؟)ريثك نبا ظفاحلا

 يذمرتلاو دوادوبأو ناخيشلا هجرخأ ام ريسفتلا اذه ديؤيو

 انيب» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم مكاحلاو يربطلاو

 عفر مث ةءافغإ ىفغأ ذإ انرهظأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 افنآ يلع تلزنأ :لاق ؟هللا لوسر اي كحضأ ام :انلقف اهَّسَبَتُم هسأر

 لصف . رثوكلا كانيطعأ انإ . ميحرلا نمحرلا هللا مسب 9 :أرقف ءةروس

 ؟رثوكلا ام نوردتأ :لاق مث .# رتبألا وه كئناش نا .رحناو كبرل

 ريخ هيلع لجو زع يبر هيندعو رهن هنإف :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :انلقف

 , كدعب

 .«2هوحنب نوقابلا هجرخأو ملسم مامإلا ظفل اذه

 7١6/10. بيذهتلا ١9(

 تضل ةرذ يربطلا ريسفت )0

 .706 مقر ثيدحلا رظنا 2

 .0977/ 5 ريثك نبا ريسفت 2:0

 ٠١[. مقر ثيدح ١4. مقر باب «ةالصلا باتك .ملسم حيحص )59
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 ريشكلا ريخلاب ةرم ةيآلا يف رثوكلا رسف سابع نبا نأ انل نيبت اذهبو
 قباسلا ثيدحلا هديؤي ريخألا ريسفتلا اذهو ةئجلا يف يذلا ربغلاب ةرمو
 ؛ةيآلا ريسفت يف ىور ام حصأ وهو هجارخإ ىلع ةمئألا ق قفتا يذلا

 ا( كلذلو رثكلا راب ةيآلا سف : ملسو هيلع هللا ىلص هين هللا هاطعأ

 ٠ ..22هايإ هللا هاطعأ يذلا ريخلا نم ةنجلا

 قيرط نم ريرج نبا مامإلا جرخأ # رحناو كبرل لصف # هلوق
 حبذلاو كسنلا :رحنلاو .ةبوتكملا ةالصلا :لاق سابع نبا نع يفوعلا

 . ")7 ىحضألا موي

 .©0مدقت اك فيعض هدانسإو

 .«؟رحنلا موي حبذا
 0 ”مدقت |ىك نسح هدانسإو

 .19434 مقر ثيدح ,رثوكلا ةروس هريسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص
 . 9/407 مقر ثيدح 2055 مقر «ضوحلا يف باب ؛ ةنسلا باتك .دواد يبأ ننس

 01 مقر ثيدح .رثوكلا ةروس .ريسفتلا باتك « يذمرتلا ننس

 ا يربطلا ريسفت

 .07ا// ؟ رثوكلا ةروس .ريسفتلا باتك ,كردتسملا

 "775١/7. يربطلا ريسفت )١(

 .777/7* يربطلا ريسفت (؟)

 .70 مقر ثيدحلا رظنا (9)

 .7//7717*+ يربطلا ريسفت (*)
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 مامإلا ثيدح يف : سابع نبا لاق # رتبألا وه كئناش نإ » هلوق

 .(كودع كئناش» قباسلا يراخبلا

 .22ضغبلا ةغللا يف ةءانشلاو

 ىلص هللا لوسرل ةكم رافك ضغب نأل ةوادعلاب سابع نبا ربعو
 . ضغبلا عاونأ دشأ وهف نيدلا يف ةوادع نع رداص ملسو هيلع هللا

 راشب نبا انثدح :ةيآلا هذه لوزن ببس نايب يف ريرج نبا لاقو

 نبا نع ةمركع نع دنه يبأ نب دواد انأبنأ لاق يدع يأ نبا انثدح لاق

 لهأ نحن :هل اولاقف هوتأ ةكم فرشألا نب بعك مدق امل :لاق سابع .

 روينصلا اذه مأ ريخ نحنف .ةنيدملا لهأ ديس تناو ةنادسلاو ةياقسلا

 اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ »8 هيلع تلزنأو :لاق « رتبألا وه كئناش نإ »

 .©#7 ًاريصن ط هلوق ىلإ © باتكلا نم ًابيصن

 دقو ضعب نع مهضعب ىور دق تاقث دانسإلا اذه لاجرو

 . حيحص اذه ىلع ثيدحلاف مهمجارت تمدقت

 هدانسإ :لاقو دانسإلا اذه رازبلا ةياور نم ريثك نبا ظفاحلا هركذو

 . 20 حيحص '

 ١9( (انش ةدام) برعلا ناسل .

 )١( يربطلا ريسفت 7720/7١
 )*( ريثك نبا ريسفت 5 / 697 .
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 ٠١١" مصنلا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 ًاجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا تيأرو . حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ »

 .(15- ١/رصنلا) 4 ًاباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف

 دع دنع دع

 (؟8+) يبأ نع ةناوعوبأ انثدح ناعنلا وبأ انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 رمع ناك :لاق |هنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج ني ديعس نع رشب

 انلو انعم ىتفلا اذه لخدت مل : مهضعب لاقف ردب خايشا عم ىنلخدي

 مهعم يناعدو موي تاذ مهاعدف . متملع دق نمم هنإ :لاقف ؟هلثم ءانبأ

 اذإ » يف نولوقت ام : لاقف ىنم مهيريل الإ ذئموي يناعد هتيرأ امو :لاق

 4 ًاجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا تيأرو حتفلاو هللا رصن ءاج

 اذإ ه هرفغتستو هللا دمحن نأ انرمأ : مهضعب لاقف «ةروسلا متخ ىتح

 لاقف ٠ ءًائيش مهضعب لقي لو يردن ال مهضعب لاقو انيلع حتفو انرصن

 وه :تلق ؟لوقت اف لاق ال :تلق ؟لوقت كلذكأ سابع نبا اي : يل

 هللا رصن ءاج اذإ هللا هملعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجأ

 هنإ .هرفغتساو كبر دمحب حبسف كلجأ ةمالع كاذف ةكم حتف حتفلاو
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 0 :رمع لاق بات ناك

 00030 ركذو دانسإلا اذهب ىنودبلا

 اذهب سايإ نب رفعج رشب يبأ قيرط نم يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 ظ , "9هوحن ركذو دانسإلا

 .(؟9؟(نورت ام ىلع ينوم ولت فيك : محل لاقف» هرخآ يف دازو

 : ىنعملا نايب

 ؟هلثم ءانبأ انلو انعم ىتفلا اذه . لدتا: : مهضعب لاقف» هلوق'

 هنإ» يراخبلا مامإلا تاياور ضعب يف ءاج «متملع دق نم هنإ :لاق
 هصرحو هئاكذو هتنطف ىلإ ةراشإلا كلذ نم دوصقملاو «متملع ثيح نم

 يرهزلا نع رمعم نع قازرلادبع ةياور يف ءاج امك ؛ملعلا ملعت ىلع
 :لاق ؟سابع نبا وعدت [ى انءانبأ وعدت الأ :رمعل نورجاهملا لاق لاق

 .0ًالوقع ًابلقو ًالوئس ًاناسل هل نإف لوهكلا ىتف مكلذ

 ىنعمب ىرأ نم هتيرأ» ينم مهمريل الإ ذئموي يناعد هتيرأ امف» هلوق

 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ باب .ىزاغملا باتك 5594 مقر يراخبلا حيحص )١(

 «هتافوو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضرم باب . يزاغملا باتك ء١447 مقرو

 .رصنلا ةروس ءريسفتلا باتك ١147و 5959 مقرو

 /1١511. مقر 5١1/٠١" يناربطلل ريبكلا مجعملا (؟)

 .57557 مقر ثيدح .رصنلا ةروس «ريسفتلا باتك .يذمرتلا ننس (5)

 .77ا//١ دمحأ دنسم (1)

 551/1١١ ملسو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ باب عماجلا باتك قازرلادبع فنصم (5)
 يا 848 مقر ثيدح

 ةقةكد



 ىنعمب «هتيأر امف» يناربطلا ةياور يفو .مهئانبأ نود مهعم ينوعدي

 . هتملع

 يبنلا لجأ وندب اراعشإ ناك ةروسلا هذه لوزن نأ ينعي «هللا هملعأ

 . ملسو هيلع هللا لص

 نبا نع تباث يبأ نب بيبح قيرط نم يراخبلا مامإلا جرخأ دقو
 هللا رصن ءاج اذإ  ىلاعت هلوق نع مهلأس هنع هللا ىضر رمع نأ سابع

 .0©2هسفن

 نأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا ملع « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ظ تلزن

 .©0هسفن هيلإ تيعن دق

 تلزن امل :لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم يناربطلا هجرخأو
 لوسرل تيعن :لاق ةروسلا متخ ىتح # حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ

 ناك ام دشأب ذخأف :لاق «تلزن نيح هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .(؟©7ةرخآلا رمأ يف ًاداهتجا طق

 )١( (ىأر ةدام) برعلا ناسل .

 . 1459 مقر ثيدح .رصنلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص (؟)

 54/1١”. دمحأ دئنسم (9)

 1١١99. 7 مقر 78/1١١" يناربطلل ريبكلا مجعملا (5)
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 نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأو
 لاق « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ » تلزن امل :لاق سابع نبا نع ريبج
 كلت يف ضوبقم ينأب ىسفن يلإ تيعن» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ,0(2(ةنسلا

 نأ اهيف ءاج ثيح ةقباسلا تاياورلا عيمج فلاخت ةياورلا هذهو

 انيب ةروسلا هذه تلزن امل هلجأ وندب ربخأ ملسو هيلع هللا لص يبنلا
 ةروسلا هذه نم كلذ مهف سابع نبا نأ اهضعب يف ةقباسلا تاياورلا

 هلجأ وندب ملع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأب رابخإلا اهضعب يفو
 . ةدابعلا رمأ يف هداهتجا نم كلذو

 هذه يف مهو بئاسلا نب ءاطع نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ كلذلف

 .©”ملسو

 تاقثلا ةياور اهتفلاخل دانسإلا ثيح نم ةركنم ربتعت هذه هتياؤرف

 هيلع هللا ىلص ىبنلا حرص ول هنأ ذإ ىنعملا ثيح نم ةراكن اهيف نا اك

 رابك ىلع ًايفاخ كلذ نكي مل ةروسلا هذه لوزن دعب هلجأ وندب ملسو
 مهفلا يف ةيزم سابع نبال نكي مل كلذب حرص ول هنأ امك ,ةباحصلا
 ىلع يفخو سابع نبا همهفو رمع همهف ىنعم هنكلو .ةفرعملاو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر رمع مهيندي ناك نيذلا ةباحصلا

 )١( دمحأ دنسم ١//ا7١.

  (2ىرابلا حتف 775/48 .
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 (>١١١١( دسملا ةروس

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 (١/دسملا) * بتو بهل يبأ ادي تبت
 دلع ع د

 ("/801) ةيواعم وبأ انريخأ مالس نب دمحم انثدح : يراخبلا مامإلا لاق

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةرم نب ورمع نع شمعألا انثدح
 لبخلا ىلإ دعصف ءاحطبلا ىلإ جرح ملسو هيلع هللا لص يبنلا نأ

 نأ مكتثدح نإ متيأرأ :لاقف شيرق هيلإ تعمتجاف هاحابصاي :ىدانف

 كل أبت انتعمج اذهأ : بهل وبأ لاقف ءديدش باذع يدي نيب مكل ريذن

 . ")اهرخآ ىلإ * بهل يبأ ادي تبت # لجو زع هللا لزنأف

 ىلاعت هلوق ريسفت يف اذه نم لوطأ قايسب ثيدحلا اذه مدقت دقو

 .(5١7/ءارعشلا ةروس نم) * نيبرقألا كتريشع رذنأو

 . ا مقر ثيدح تبنت ةروس «ريسفتلا باتك .يراخبلا حيحص 2(

- 4959 - 



 : ىنعملا نايب
 كالملاوه بابتلا * بتو بهل يبأ ادي تبت بت # ىلاعت هلوق

 لكلا ىلع ءزجلا قالطإ نم نيديلا ىلإ انه بابتلا دانسإو «نارسخلاو
 رابخإ ةيناثلاو ءاعد ىلوألا 4 تبت 8و ءرسخو بهل وبأ كله : ىنعملاف
 بعك نب يبأو دوعسم نب هللادبع ةءارق كلذ ديؤيو هنارسخو هكالبب

 ىدحإ يف ةءارقلا هذه يراضخبلا ماسإلا ركذ دقو 20)(بت دقو)

 .«”هتاياور

 نإو ةذاش يه لب '”رشعلا تاءارقلا نم تسيل ةءارقلا هذهو

 . يناثعلا فحصملا مسر اهتفلاخمل اهدنس حص

 )١( يبطرقلا ريسفت ٠١/ 756ىبمولالا ريسفت ١/7 750.

  (090.ةةالآ مقر ثيدح « ءزيسفتلا باتك ,يراخبلا حيحص

 رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةفإ 15/17 1٠. .

 هأهءف دمام



 ()١4( سانلا ةروسر

 ىلاعت هلوق يف ءاج ام

 ساوسولا رش نم . سانلا ُهلإ . سانلا كلم . سانلا برب ذوعأ لق »

 .# سانلاو ةنجلا نم . سانلا رودص يف سوسوي يذلا . سانخلا

 دع دع دع

 ("85) هسنخ دلو اذإ ساوسولا : سابع نبا لاق : يراخبلا مامإلا لاق

 ىلع تبث هللا ركذي مل اذإو ءبهذ لجو زع هللا ركذ اذإف ناطيشلا

 . (0هبلق

 نع يروثلا نايفس قيرط نم مكاحلا هللادبع وبأ هجرخأو

بع نبا نع ريبج نب ديعس نع ريبج نب ميكح
 : لاق |يذع هللا يضر سا

كذ نإف ساوسولا هبلق ىلع الإ دولوم نم ام
 لفغ نإو سنخ هللا ر

 .# سانخلا ساوسولا  ىلاعت هلوق وهو هل سوسو

ا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلالاق
 مو نيخيشل

 . 92يبهذلا مامالا هقفاوو «هاجرخي

0ر١
 

 سانلا ةروس «ريسفتلا باتك «يراخبلا حيحص قلد
. 

ه51/* كردتسملا )ح١
ا ةروس «ريسفتلا باتك «

ا حيحص .سانل
باتك «يراخبل

 ءريسفتلا 

 . سانلا ةروس

 -ا١١٠٠١١ ل



 ,07©2هلثم ركذو دانسإلا اذهب ريبج نب. ميكح نع يروشلا نايفس قيرط نم ريرج نبأ هجرخأو

 .©”)ليدعتلاو حرجلا ءالع نع هفيحضت يبهذلا ظفاحلا

 لاق» مزبجلا ةغيصب هنع ةياورلا هذه ْف يراخبلا مامإلا هاؤر دقو

 نع ركذيو» هريغلو رذ يبأل اذك :. رجح نبا ظفاحلا لاقو «سابع نبا

 هجرخأ فيعض سابع نبا ىلإ هدانسإ نأل ىلوأ هنأكو «سابع نبا
 ركذ مث . . فيعض وهو ريبج نب ميكح هدانسإ يفو مكاحلاو :يربطلا

 .«©ةقباسلا ةياورلا
 ش

 : ىنعملا نايب

 . هضبق ينعي «ناطيشلا هسنخ» هلوق

 . ضبقناو

 لاق مزال ةيناثلا ةياورلا يفو َدَعَتُم يراخبلا ةياور يف سنخف
 :لاقي ًايدعتم نوكيو امزال نوكي برعلا مالك يف سنخ ىرمذزألا
 20 ضقنأف 3 ضاقو رخأتف هترخأ ينعي 20 انالف 7 00

 دولوملا بلق ىلع مثجي ناطيشلا نأ وهو دحاو نيتياورلا ىلع ىنعملاف
 "م يربطلا ريسفت )1(
 51١. مقر 197/١ بيرقتلا 69
 .نيكورتملاو ءافعضلا يف ناويدلا . 656 مقر ءافعضلا يف ىنغملا 0 مقر نازيملا )2

 مقر ٠١948.

 741/8 يرابلا حتف (4)
 .(سنخ ةدام) بزعلا ناسل (©)

 ا ل



 يف ءاج اهك . هبلق ىلع ً(ئاج يقب هللا ركذي مل اذإو بهذ هللاركذ اذإف

 ناطيشلاو ناسنإلا دلوي» ظفلب سابع نبا نع روصنم نب ديعس ةياور

 .©7«سوسو لفغ اذإو سنخ هللا مسا ركذو لقع اذإف هبلق ىلع مثاج

 يفف .سانلا لك يف ةماع يه لب دولوملا يف ةصاخ تسيل تايآلاو

 هرابتعاب هناحبس سائلا برب ذوعن نأب العو لج هللا انرمأي تايآلا هذه

 نع هفرصيف ناسنإلل سوسوي ام لك رش نم مهملإو مهكلامو مهقلاخ

 هبر دبعلا ركذ |ملك دعابتيو رخأتي يذلا « سانخلا  هتدابعو هبر ةعاط

 . العو الج

 نأ ىنعي .سانخلا ساوسولل نايب # سانلاو ةنجلا نم # هلوقو

 العو لج هللا ةعاط نع هفرصيف ناسنإلل سوسوي يذلا ناطيشلا

 ىلاعت هلوق يف اك سنإلا نم نوكيو نجلا نم نوكي هتيصعم يف هعقويو

 *« نجلاو سنإلا نيطايش ًاودع يبن لكل انلعج كلذكو

 .(7١١/ماعنألا) .

 )١( يرابلا حتف 7457/4 .

 "١ه





 سرافشهفلا

 ةلاسرلا يف نيمحرتملا ثيدحلا مالعأ سرهف ١

 عجارملا سرهف - ١

 ةلاسرلا تايوتحم سرهف - *“



 ةلاسرلا يف نيمجرتملا ثيدحلا مالعأ سرهف

 كا

 ثيدحلا مقر

 1 ىثرقلا ريمع نب حلاص نب نابأ

 ١ راطعلا ديزي نب نابأ
 حا يئارماسلا سابعلا يبأ نب ميهاربإ

 قف ظ يرازفلا ثراحلا نب ميهاربإ

 ١ ىومألا رانيد نب قوزرم نب.ميهاربإ

 م يعخنلا ديزي نب ميهاربإ
 يزاوهألا قاحسإ نب دمحأ

 0 يعوبريلا يميمتلا سنوي نب هللا دبع نب دمحأ

 10 ىمالا ةدبع نب دمحأ

 7 5 حرسلا نب ورمع نب دمحأ
 ١ يزورملا تباث نب دمحم نب دمحأ

 04١ يدامرلا روصنم نب دمحأ

 3 يوغبلا عينم نب دمحأ

 ه١ دك د



 ىئشرقلا دمحم نب طابسا

 هيوهار نب ميهاربإ نب قاحسإ
 ىقرلا دلاخ نب هللا دبع نب قاحسإ

 قرزألا فسوي نب قاحسإ

 يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ
 قارولا نابا نب ليعامسإ

 (ةيلع نبا) يدسألا ميهاربإ نب ليعامسإ
 يردبعلا دلاخ نب هللا دبع نب ليعامسإ

 يدسلا ةميرك يبأ نب ليعامسإ
 (ناذاش) ىماشلا رماع نب دوسألا

 يناسارخلا هللا دبع نب تعشأ

 (ءازوجلا وبأ) يعبرلا هللا دبع نب سوأ

 ينايتخسلا ةميمت يبأ نب بويأ
 (حلاص وبأ) ءىناه مأ ىلوم ماذاب.
 يمعثخ ا ةرامع نس رشب

 يدقعلا ذاعم نب رشب

 ينزملا هللا دبع نب ركب
 سمحألا رشب نب نايب

5 

"5 

14١ 
 نفرأي
 ةمدقملا

 ظ 185

| 7 

21 
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 -خ-

 (ءاثعشلا وبأ) يدزألا ديز نب رباج

 يدزألا مزاح نب ريرج
 ىبضلا ديمحلا دبع نب ريرج

 يموزخملا ةريبه نب ةدعج

 (رشب وبأ) هيشحو يبأ نب سايإ نب رفعج

 يعبضلا ناميلس نب رفعج
 يعازخلا يمقلا ةريغملا بأ نب رفعج

 يدزألا ديعس نب ربيوج

 ع

 يراصنألا بوقعي نب ثراحلا
 يملسلا راوس نب ىسوم نب نابج

 ٍنامحلا باصقلا ةرمع يبأ نب بيبح

 يصيعملا دمحم نب جاجح

 ينزوه لا نابوث نب نسحلا
 يوسنلا ينابيشلا تكايفس نب نسحلا

 ظ يفوعلا ةيطع نب نسحلا
 (لالخلا يلعوبأ) يلذه لا ىلع نب نسحلا

 كنا 00-3
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 ةمدقملا
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 ينارفعزلا حاّبصلا نب دمحم نب نسحلا '
 بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب نسحلا

 يكملا قاني نب ملسم نب نسحلا
 بيشألا ىسوم نب نسحلا
 يدبعلا دعجلا نب ىبحي نب نسحلا
 يعازخلا ثيرح نب نسحلا

 يفوعلا ةيطع نب نسحلا نب نيسحلا
 يصيصملا دواد نب نيسحلا

 يزورملا دقاو نب نيسحلا

 (نايبظ وبأ) يبنجلا بدنج نب نيصح
 1 ثايغ نب صفح

 يزارلا مّلَّس نب ماكح
 يندعلا نابا نب مكحلا

 يدنكلا ةبيتع نب مكحلا

 ةملس نب دامح

 لهابلا ةدعسم نب ديمح

 يئابسلا هللا دبع نب شنح

 ناحطلا هللا دبع نب دلاخ

 يناوطقلا دلحم نب دلاخ

 يرزجلا نمحرلا دبع نب فيصخ
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 نيصحلا نب دواد

 .يريشقلا دنه يبأ نب دواد

 (يمهسلا حمسلا وبأ) ناعمس نب جارد

 ىزَجَسلا دمحأ نب جلِعِد
 اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلوم ناوكذ

 رد

 ةيراصنألا ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا

 يرهملا دعس نب نيدشر

 يندملا بيرك نب نيدشر
 يسيقلا ءالعغلا نب ةدابع نب حور

 -ْز

 يزجسلا ىبحي نب ايركز

 يئاكبلا هللا دبع نب دايز
 ٍلكعلا بابحلا نب ديز

 - سا -

 يريرجلا سايإ نب ديعس
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 يركشيلا ةبورغ يبأ نب ديعس

 بابحلا وبأ راسي نب ديعس

 يومألا ىبحين نب ديعس

 يروثلا ديعس نب نايفس
 ىئاوسلا ةبقع نب نايفس

 يملسلا ءاجوعلا يبا نب نايفس

 يلالهلا ةنييع نب نايفس

 يواركبلا رفعج نب ملس

 شربألا لضفلا نب ةملس

 يميتلا مقرأ نب ناميلس
 (رمحألا دلاخ وبأ) يدزألا نايح نب ناميلس

 (ىسلايطلا دواد وبا) دوراحلا نب دواد نب ناميلس

 -  يمشاهلا يسابعلا يلع نب دواد نب ناميلس
 (ينارحلا ديلولا وبأ) يئاطلا فيس نب ناميلس
 ىميتلا ناخرط نب ناميلس
 (هدج ىلإ بسنيو) ذاعم نب مرق نب ناميلس
 شمعألا نارهم نب ناميلس

 يلهذلا برح نب ناميلس

 (ليمز وبأ) يفنحلا ديلولا نب ناميلس
 (نيسح همسا) يصيصملا دواد نب دينس

 ىموزخملا ناميلس نب فيس
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 - ش

 0 (يماشلا رماع نب دوسألا وه) ناداش

 م معخنلا هللا دبع نب كيرش

 م يكتعلا جاجحلا نب ةبعشا
 ةمدقملا يدسألا ةملس نب قيقش

 ظ يرعشألا بشوح نب رهش
 <” يوحنلا يميمتلا نمحرلا دبع نب نابيش

 - ص - ْ

 ١5 ىلحاسلا نايب نب حلاص

 - ص ظ ْ

 0 ينابيشلا دل نب كاحضلا
 3 يلالهلا محازم نب كاحضلا

 5 00 ينابيشلا يفوكلا ةرم نب رارض

 ب ظد

 ٠ /١ قناميلا ناسيك نب سواط .

 - غد ظ

 نخر (دوجنلا يبأ نبا) ةلدهب نب مضاع

 7: لوحألا ناميلس نب مصاع

 كما ىبعشلا ليخارش نب رماع
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 (هنع هللا يضر ليفطلا وبأ) يثيللا ةلثاو نب رماع

 يرفاعملا ىيحي نب رماع
 يرصبلا ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع
 يرازفلا مارهب نب ديمحلا دبع

 دانزلا بأ نب نمحرلا دبع ٠

 ناسح نب يدهم نب نمحرلا دبع
 ٍناعنصلا مامه نب قازرلا دبع
 يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع

 يئاكبلا ىبحي نب زيزعلادبع
 يرزجلا ىسحي كلام نب ميركلا دبع
 ىدوألا سيردإ نب هللا دبع

 (دانزلا وبأ) ناوكذ نب هللا دبع

 يمرجلا ديز نب هللا دبع
 يدنكلا ديعس نب هللا دبع

 ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع

 ناميلا سواط نب هللادبع

 يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 هكيلم يبأ هللا ديبع نب هللا دبع

 ميثخ نب نامثع نب هللا دبع

 دادخلا زازخلا ىسيع نب هللا دبع

 ءىراقلا ىرادلا ريثك نب هللا دبع

 يزورملا كرابملا نب هللا دبع
 ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع
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 بلاط يبأ نب ليقع نب دمحم نب هللا دبع
 ىبغقلا ةملسم نب هللا دبع

 يكملا حيجن ىبأ نب هللا دبع

 يفنح ا دلاخ نب نمؤملا دبع

 جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع
 يلالهلا ةرسيم نب كلملا دبع

 . يدبعلا دايز نب دحاولا دبع

 يفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبع

 ١ ربج نب دهاجم نب باهولا دبع

 يثكلا ديمح نب دبع
 دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 يكملا ديزي يبأ نب هللا ديبع

 راتخملا يبأ نب ىسوم نب هللا ديبع

 يفوكلا طابسأ نب ديبع
 ينناملسلا ورمع نب ةديبع

 يناملسلا دعس نب نامثع

 بتاكلا دعس نب نامثع

 تايزلا ديعس نب نامثع

 معطم نب ريبج نب ناميلس يبأ نب نامثع
 ٠ ةبيش يبأ نب نامثع

 يدسألا مصاع نب نامثع

 ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع
 يمازخلا نمحرلا دبع نب ةرزع
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 يكملا حابر يبا نب ءاطع
 بئاسلا نب ءاطع

 ٍناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع

 يلالهلا راسي نب ءاطع
 ينادمحلا قور وبأ ثراحلا نب ةيطع

 ٍفوعلا دعس نب ةيطع
 يلهابلا ملسم نب نافع

 سابع نبا ىلوم ةمركع
 يعخنلا سيق نب ةمقلع

 يرزجلا ةميذب نب ىلع

 قيقش نب نسحلا نب يلع

 يزورملا دقاو نب نيسحلا نب يلع

 ناعدج نب ديز نب يلع

 ينادمهلا حلاص نب يلع

 ةحلط يبأ نب يلع
 رامع يبأ نب:رامع

 يسفانطلا ديبع نب رمع

 راوخلا يبأ نب ءاطع نب رمع

 يراصنألا ثراحلا نبورمع

 يكملا رانيد نيبورمع

 يفقثلا نايفس نب ورمع

 (ةرسيم وبأ) ىنادمهلا ليبحرش نب ورمع

 يعيبسلا هللا دبع نب ورمع
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 سالفلا يلع نب ورمع
 يندملا بلطملا ىلوم ةريمع يبأ نب ورمع
 يركنلا كلام نب ورمع
 يلالهلا ةنييع نب نارمع

 يلالهلا هللا دبع نب ريمع

 سيرضلا نب ديعس نب ةسبنع
 ظ ٍنابيشلا نمحرلا دبع نب ةرتنع
 (صوحألا وبأ) يمشجلا كلام نب فوع

 5-5 ع

 (كلاموبأ) يرافغلا ناوزغ

 فد

 يرزجلا بئاسلا نب تارف

 يقرلا يمرضحلا ناملس نب تارف

 يبنجلا نايبظ يبأ نب سوباق
 ناحطلا يشرقلا ايركز نب مساقلا

 يعازخلا بيؤذ نب ةصيبق
 ىسودسلا ةماعد نب ةداتق

 ينالغبلا ديعس نب ةبيتق
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 (ةماعن وبأ) ةيابع نب سيق

 يمشاملا ملسم نب بيرك

 ىحبصألا سنأ نب كلام

 ٍلمالا ميهاربإ نب ىنثملا

 ىكملا ريج نب دهاجم

 يدع يبأ نب ميهاربإ نب دمحم

 يدسألا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم

 (رادنب) يدبعلا راشب نب دمحم

 يندملا ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم 1

 (ردنغ) رفعج نب دمحم

 يزارلا ديمح نب دمحم

 (ريرضلا ةيواعم وبأ) مزاخ نب دمحم

 ىلهابلا دالخ نب دمحم

 -١١ؤ1ا لد
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 كه يفوعلا دعس نب دمحم

 3 ٍلهابلا ةملس نب دمحم

 يريصبلا نيريس نب دمحم
 4١ يكملا كيرش نب دمحم
 0 يئارجرحلا حابصلا نب دمحم

 يدسألا تلصلا نب دمحم

 ١ ناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحم
 : عيزي نب هللا دبع نب دمحم

 1١ يريبزلا ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم
 4 قيقش نب نسحلا نب يلع نب دمحم
 ضإ يمدقملا رمع نب دمحم

 ”/ ناهبن نب رمع نب دمحم

 نفر | يثيللا ةمقلع نب رمع نب دمحم

 : (بيرك وبأ) ءالعلا نب دمحم
 (مراع) يسودسلا لضفلا نب دمحم

 نذل يبضلا ناوزغ نب ليضف نب دمحم

 لي ىصيصملا ةمادق نب دمحم
 5 - يدبعلا ريثك نب دمحم

 0 يظرقلا بعك نب دمحم
 ١١ ظ يزنعلا ىنثمللا نب دمحم
 ا تباث نب ديز ىلوم دمحم يبأ نب دمحم

 / يرهزلا ملسم نب دمحم
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 يشرح لا ىسوم نب دمحم
 ٍللهذلا ىيحن نب دمحم

 يندعلا رمع يبأ نب ىبحي نب دمحم
 يلجعلا ديزي نب دمحم
 يبايرفلا فسوي نب دمحم

 يودعلا ناليغ نب دومحم

 يرازفلا ةيواعم نب ناورم

 ريهظ نب مادك نب رعسم
 (يدسألا نيزروبأ) كلام نب دوعسم

 يجنزلا دلاخ نب ملسم

 (ىحضلا وبأ) ينادمحلا حيبص نب ملسم
 نيطبلا نارمع نب ملسم
 بقرعملا جرعألا عدصم
 يمرضحلا حلاص نب ةيواعم

 ينْعَْلا ورمع نب ةيواعم

 يميتلا ناميلس نب رمتعم
 ْ يدزألا دشار نب رمعم

 ىبضلا مسقم نب ةريغملا

 ثراحلا نب هللا دبع ىلوم ةرجب نب مسقم .

 يملسلا رمتعملا نب روصنم

 يدسألا ورمع نب لاهنملا

 يرقنملا ليعامسا نب ىسوم .
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 يرابتقلا زيزعلا دبع نب .ىسوم

 يذبرلا ةديبع نب ىسوم

 ٍلفونلا معطم نب ريبج نب عفان

 ىدزألا حابر نب سيق نب حون

 ٍنابيشلا ةرتنع نب نوراه

 ريبزلا نب ةورع نب ماشه

 يركشيلا رمع نب ءاقرو

 يركشيلا هللا دبع نب حاضو

 يساؤرلا حارجللا نب عيكو
 ىطساولا ةيقب نب بهو

 مزاح نب ريرج نب بهو
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 ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىبحي
 م يومألا نابا نب ديعس نب ىيحي

 او يراجنلا يراصنألا ديعس نب ىيحي

 (١ ناطقلا ديعس نب ىيحي
 1 يثوكلا ةرامع نب ىيحي

 مما 0 يملسألا يعازخلا ناليغ نب ىبحي

 ني يربنعلا ريثك نب ىبحي
 يلجبلا بلهملا نب ىبحي
 ل (ةليمت وبأ) حضاو نب ىبحي
 6١ا/ يبراحملا ىلعي نب ىيحي

 ةمدقملا يئاكبلا ديبع نب ورمع مصألا نب ديزي

 4 يرصبلا عيرز نب ديزي
 ١ يوحنلا ديعس يبأ نب ديزي

 6 يملسلا نوراه نب ديزي

 ح يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي
 7” يمقلا يرعشألا هللا دبع نب بوقعي

 6١ا/ يبراحملا ثراحلا نب ىلعي

 يكملا ميكح نب ىلعي
 3 يرصبلا نارهم نب فسوي

 لح ينابيشلا ريكب نب سنوي
 1 يدادغبلا دمحم نب سنوي
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 - ىنكلا -

 مدقت (سايإ نب رفعج وه) رشب وبأ
 يلذه لا ركب وبأ

 6١ جرعألا ناسح وبأ

 7 هنع هللا يضر يعازخلا حيرش وبأ

 مدقت (ماذاب وه) حلاص وبا
 0 يونغلا مصاعوبا

 مدقت (يركشيلا هللا دبع نب حاضو وه) هناوع وبأ

 مدقت (كلملا دبع نب ماشه و ه) يسلايطلا ديلولا وبأ
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 عجارملا سرهف

(0) 

  يطويسلل نآرقلا مولع يف ناقتإلا

 ىلوألا ةعبطلا .ةرهاقلاب ىنيسحلا دهشملا ةبتكمو ةعبطم : رشانلا

 .ه /١381 ماع

 صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 ىلوألا ةعبطلا نع روصم «.توريب .يبرعلا باتكلا راد : رشانلا

 . يرمنلا ربلا دبع نب فسوي رمع يبأل باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا

 .ه /١15 ماع ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا : رشانلا

 دمحم نب يلع نسحلا يبأ ريثالا نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 . نارهط يف « نايليعاسإ تاراشتنا » راد : رشانلا

 "٠١د

 ا



 نيمألا دمحم خيشلل نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ

 . ىطيقنشلا
 .ه 1785 ماع يندملا ةعبطم : رشانلا

 . يلكرزلا نيدلا ريخل « مالعألا »

 . ةثلاثلا ةعبطلا

 ليلخ دمحم خيشلا قيقحتب ب مالس نب مساقلا ديبع يبأل « لاومألا

 سارح

 .ه 1188 ماع ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم : رشانلا

 بر

 قيقحتب ريثك نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثح ا ثعابلا .

 . ةثلاثلا ةعبطلا .هدالوأو حيبص يلع دمحم ةعبطم : رشانلا

 دمحأ خيشلل نئسلاو يعفاشلا دنسم بيترت يف ننملا عئادب

 .انبلا نمحرلا دبع
 .ه ١759 ماع رصمب رشنلاو ةعابطلل راونألا راد رشن

 يلع نب دمحم ةمالعلل « عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا (

 . يناكوشلا
 .ه ١757 ةنس ةداعسلا ةعبطم رشن

 . يروفن راهسلا دمحأ ليلخ ةمالعلل « دواد ىبأ لح يف دوهجملا لذب »
 . (دنهلا) ونهكل يف ءاملعلا ةودن ةعبطم رشن
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 . يشكرزلا هللا دبع نب دمحمل نآرقلا مولع يف ناهربلا

 ماع ىلوألا ةعبطلا «ىبلحلل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : رشانلا

 .ه ١ 73/ك

 تر

 ةعبطلا نع روصم) توريب يف يبرعلا باتكلا راد : رشانل

 . يراخبلا مامإلل ريبكلا خيراتلا .(ىلوألا

 . (ىلوألا ةعبطلا نع روصم) توريب يف ةيملعلا بتكلا راد : رشانلا

 نمحرلا دبع نب دمحم ىلعلا يبأل يذمرتلا ننس حرشب يذوحالا ةفحت
 . يروفكرابملا

 ةعبطلا نع روصم) توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : رشانلا

 .(ىلوألا

 يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل يواونلا بيرقت حرش يوارلا بيردت
 ماع ىلوألا ةعبطلا ةرونملا ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا : رشانلا

 .ه ١34

 رفعج يبأ مامإلل (نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج) يربطلا ريسفت

 . يربطلا ريرج نب دمحم
 ةعبطلا - ه ١17/7 ماع يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم رشن

 . ةيناثلا

 دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأل (نآرقلا ماكحأل عماجلا) يبطرقلا ريسفت

 . يبطرقلا يراصنألا

 د ١96 ١-



 ماع ةئلاثلا ةعبطلا .رشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد : رشانلا

 اه 14١ال/

 ريثك نب رمع نب ليعاسإ ءادقلا يبأ نيدلا داع ظفاحنلل ريثك نبا ريسفت

 . يشرقلا

 ةعبطلا ءادف روكشلا دبع اهبحناصل ةثيدحلا ةضبنلا ةبتكم رشن

 .ه ١784 ماع ىلوألا

 نب فسوي نب دمحم هللا دبع يبأل (طيحملا وحبل نابح يبأ ريسفت

 . نايح ىبأب ريهشلا ىنلدنألا نايح

 . ضايرلاب ةثيدحلاا رمتلا عباطمو ةبتكم 7 رشانلا

 . يسولالا دومحم ديسلل (يناعملا حور) يسولالا ريسفت

 ..يبرعلا .ثارتلا ءايحإ رادو ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ رشن

 هللاراج مساقلا يبأل (ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا) : يرشغعزلا ريسفت

 . يرشخمزلا
 .ه ١186 ماع يبلخلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم : رشانلا

 (ميكحلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ) دوعسلا يبأ ريسفت

 . يداعلا دوعسلا بأ ةاضقلا ىضاقل

 .ضايرلاب ةثيدحخلا ضايرلا ةبتكم : رشانلا

 قيقحت . يمساقلا نيدلا لامج دمحمل (ليوأتلا نساحم) يمساقلا ريسفت

 . ىقابلا دبع داؤف دمحم

 ..ىبلحلا يبابلا ىسيع اهيحاصل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : رشانلا

 دبيشر دمحم ديسلل (- رانملا - ميكحلا نآرقلا ريسفت) اضر ديشر ريسفت

 .اضر

 - ماك ١



 .ةعبارلا ةعبطلا ءه ١1/7 ماع رصمي رانملا زاد رشن

 يبأ يضاقلل (زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا) ةيطع نبا ريسفت
 يملعلا سلجملا قيقحت .يسلدنألا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم

 . سأفب

 .ه ١49 ماع برغملاب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو رشن

 نب باهولا دبع قيقحت .ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل بيذهتلا بيرقت
 . فيطللا دبع

 ةنيدملاب ةيملعلا ةبتكملا بحاص قاكنمتلا ناطلس نب دمحم رشن

 ةرونملا

 حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيالاو دييقتلا

 ةيفلسلا ةبتكملا بحاص ىبتكلا نسحملا دبع نب دمحم : رشانلا

 اه ماع ىلوألا ةعبطلا .ةرونملا ةنيدملاب

 .ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل بيذهتلا بيذهت

 فراعملا ةرئاد ةعبطمب ىلوألا ةعبطلا ىلع توريبب رداص راد ريوصت

 . ةيدنه لا

 يزملا نمحرلا دبع نب فسوي جاجحلا يبأ ظفاحلل لامكلا بيذهت
 . (طوطخ)

 جر

 قيقحت .يرزجلا ريثألا نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا ىبأ نيدلا دجم

 . طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا جيرختو

 ١١ 7-ه



 .حالملا ةعبطمو نايبلا رادو ناولح لا ةبتكم : رشانلا ْ

 . متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم يبأ ظفاحلا مامإلل ليدعتلاو حرجلا

 ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجمب ةعوبطملا ىلوألا ةعبطلا نع روصم

 نبا 3 ينيدراملا يلع نب نيدلا ءالع ةمالعلل ) يقتلا رهوجملا»

 .- ٍيناكرتلا
 ةعبطلا دابا رديح يف ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجي ةعبطم زشن

 . يقهيبلا نئس ننس عم ه ع ماع ىلوألا

 خ١
 يفص ظفاحلل  لاجرلا ءامسأ يف لايكلا بيذهت بيهذت ةصالخ >

 ةعبطلا :توريبو بلح ىف ةيمالسإلا تاضوبطملا بتكم رشن ١
 .ه ١189 ماع ةثلاثلا

 (د)

 .. يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا

 . توريب - جمد نيمأ دمحم رشن
 رجح نب ىلع نب دمحأ ظفاحلل ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةساردلا
 0 .ينالقسعلا

 ةلاجفلا ةعبطم ةعابطو يناهيلا مشاه هللا دبع ديسلا رشنو قيقحت
 د اه ماع رصمب ةديدجلا

-١١58- 



 مهيف تاقثو نيلوهجملا نم قلخو نيكورتملاو ءافعضلا ناويد »
 : ىبهذلا زامياق نب نامثع نب نيدلا سمش مامؤلل « نيل

 .ه /١41 ماع ةمرككملا ةكمب ةثيدحلا ةضبغلا ةبتكم شن

 (س)

 يناتسجسلا ثعشألا نب ناهيلس دواد يبأ مامولل (« دواد يبأ نئس »

 لوألا ةعبطلا ,ديسلا يلع دمحم رشنو ساعدلا ديبع تزع قيلعتب
 اه 4 ماع

 . يئاسنلا بيعش نب دمحأ ن نمحرلا دبع يبأ مامولل «يئاسنلا نئس)

 .دمحم ىفطصم اهبحاصل رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا رشن

 . يذمرتلا ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ مامإلل « يذمرتلا ننس »

 ضاير جاحلل ةيمالسإلا ةبتكملا رشن ركاش دمحم دمحأ قيقحتب 0
 . خيشلا

 يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأ مامإلل « يمرادلا ننس »

 ةيوبنلا ةنسلا ءايحإ راد رشن

 نبا - ىنيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع يبأ ظفاحلل « هجام نبا ننس »

 - هجام

 . ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 . يبلحلل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد رشن

 . ينطق رادلا رمع نب يلع مامإلل (« ينطق رادلا نئس »

 .ه ١785 ماع ةرونملا ةنيدملاب يناييلا مشاه هللا دبع ديسلا رشن

١١89 - 



 نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ مامإلل  ىربكلا نئسلا « يقهيبلا ننس »

 . يقهيبلا

 ةعبطلا دابا رديح يف ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم رشن

 اه ماع .ىلوألا

 ماشه نب كلملا دبع دمحم يبأل  ةيوبنلا ةريسلا  ماشه نبا ةريس

 . ساره لا ليلخ دمحم خيشلا قيقحتب

 .دارم حاتفلا دبعل ةيروهمجلا ةبتكم رشن

 . رصمب فراعملا رادو ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم رشن

. 

 شر

 .لبنحلا دامعلا نبال « بهذلا تارذش »
 .ه ١76١ ماع ةرهاقلاب ىسدقلا ةبتكم رشن

 .يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم ةمالعلل « ةيندللا بهاوملا حرش »

 .ه 1797 ماع توريب يف رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد رشن

 (صر)

 دبع خيشلا قيقحتب يرايلا حتف هحرش عم ةيفلسلا ةعبطملا رشن

 ه١ ١ "خع. د



 .اده 8٠ ماع يقابلا دبع داؤف دمحمو زاب نب زيزعلا

 . ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن

 (صض)ر

 . يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم

 . توريب يف ةايحلا ةبتكم راد رشن

 ط)

 - طوطخم

 (ف)ر

 رجح نب دمحأ ظفاحلا مامؤلل ( يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف »

 ينالقسعلا

 داؤف دمحمو زاب نب زيزعلا دبع خيشلا قيقحتب :ب ةيفلسلا ةعبطمل ارشن

 . يقابلا دبع

 نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلل « ثيدحلا ةيفلا حرش ثيغملا حتف د

 . يواخسلا نمحر لا دبع

 . ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا رشن

 ١خ" ٠١-



© 

 يدابا زوريفلا بوقعي نب دمحم ةمالعلل طيحمملا سوماقلا

 0ث

 سمش مامإلل « ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا :
 . . يبهذلا نيدلا

 .رصمب ةثيدحلا بتكلا راد رشن ٠

 دمحم يبأل ( اهججحو اهللعو عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا »

 .اه ١16 ماع قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم رشن

0( 

 . يرزجلا ريثألا نبا نيدلا زع مامإلل « باسنألا بيذهت يف بابللا
 : دادغبب ىنثملا ةبتكم رشن

 روظنم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا يبأ ةمالعلل « برعلا ناسلو»
 . يرصملا

 . ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامولل « نازيملا ناسل »
 ه 14٠١ ماع توريب يف تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم رشن

:)"6( 

 . ىميتلا ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل « نآرقلا زاجم »

 با”



 . نيكزس داؤف دمحم قيقحت

 ظفاحلل « نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا 0( باتك ٠

 . يتسبلا نابح نب دمحم

 .ه ١1795 ماع ىلوألا ةعبطلا ءبلحب يعولا راد رشن

 . يمثيلا نيدلا رون ظفاحلل « دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ١

 نب نيدلا يبحم ايركز يبأ مامإلل « يزاريشلا بذهم حرش عومجملا »

 . يوونلا فرش

 . ةلاجفلاب ةيملاعلا ةبتكملا رشن

 . يروباسينلا مكاحلا هللا دبع يبأ مامإلل « نيحيحصلا ىلع كردتسملا »

 . بلح يف ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم : رشانلا

 . ينئارفسالا قاحسإ نب بوقعي ةناوع يبأ مامإلل « ةناوع يبأ دنسم و

 .ىلوألا ةعبطلا نع روصم - توريب يف ةفرعملا راد رشن

 « لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم »

داص رادو يمالسإلا بتكملا رشن
 روصم - ه ١4 ماع توريب ر

 ىلوألا ةعبطلا نع

 نب هللا دبع ركب يبأ ظفاحلا مامولل « ىديمحلا دنسم و
 ريبزلا

 . ىديمح لا

 . يمظعألا نمحر لا بيبح قيقحت

 #"#"١١- لد ا



 . توريس بتكلا ملاعو ةرهاقلاب ىنملا ةبتكم رشن

 مامه نب قازرلا دبع ركب يبأ ظفاحلل « قازرلا دبع فنصم »
 . يناعنصلا

 ده ماع ىلوألا ةعبطلا - ىملعلا سلجملا رشن

 ينالقسعلا رجح نبا ظفانحلل « ةيناثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا »

 . ىمظعألا نمحرلا بييبح قيقحت

 . عيزوتلاو رشنلل زابلا راد رشن

 . يباطخلا ناميلس يبأل ) ننسلا ملاعم (

 . ىقفلا دماح- دمحمو ركاش دمحم دمحأ قيقحت
 ه ١8٠٠ ةنس توريب يف ةفرعملا رادرشن

 ءارفلا دايز نب ىيحي ايركز يبأل « نآرقلا يناعم »

 . ىلوألا ةعبطلا نع.روصم توريب يف «بتكلا ملاع » رشن

 شفخألا:_ ىخلبلا ةدعسم نب ديعس نسحلا يبأل )) نآرقلا يناعم (

 . طسوألا

 ماع «ىلوألا ةعبطلا .تيوكلا يف ةيرصعلا ةعبطملا رشن
 اه |

 - جاجزلا  ىرسلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأل « هبارعإو نآرقلا ناعم »

 . ىبلس هدبع ليلجلا دبع قيقحت

 . اديص - توريب يف ةيرصعلا ةبتكملا رشن

 - ١ "4ه



 . يناربظلا دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحلل « ريبكلا مجعملا »

 . يفلسلا ديجعملا دبع يدمح قيقحت

 .ه ١5٠٠ ماع قارعلاب فاقوألا ةرازو رشن

 يمخلل ادمحأ نب ناهيلس مساقلا يبأ ظفاحلل ) ,غصل ءصلا مجعلمل ار

 .يناربطلا

 .ه ١١848 ماع ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا رشن

 .ىومحلا توقاي هللا دبع ىبأل « نادلبلا مجعم )

 . توريب رادو رداص راد رشن

 .ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع دمحم يبأل « ىنغملا »

 .دارم حاتفلا دبعل ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم رشن

 . يبهذلا نيدلا سمش مامإلل « ءافعضلا ف ىنغملا 0

 .رتع نيدلا رون قيقحت

 بغارلا مساقلا يبأل (نآرقلا بيرغ يف تادرفملا) بغارلا تادرفم

 . يناهفصألا

 اه ١ ماع يبلحلا ةعبطمو ةبتكم رشن

 . « دوراحلا نب ىلع نب هللا دبع دمحم يبأ ظفاحلل»

 ماع ةرونملا ةنيدملاب ينايلا مشاه هللا دبع ديسلا قيقحتو رشن

 اه

 .« دواد يبأ ىسلايطلا دنسم بيترت يف دوبعملا ةحنم »

 .انبلا نمحرملا دبع دمحأ بيترت

 "خ6 ١



 .ه ١ا/7 ماع رهزألاب ةيرينملا ةعبطملا ةعابط

 . ةزمح قازرلا دبع دمحم قيقحتو رشن

 . ةيفلسلا ةعبطملا ةعابط

 . سنأ نب كلام مامولل « أطوملا »

 . ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن

 . يبهذلا نيدلا سمشل « لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم »

3( 

 . ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل « ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن (ْ

 . (دنملا) سرانب يف ةيفلسلا ةعماجلاب فيلأتلاو ةمجرتلا راد رشن

 . يرزجلا نب دمحم نب دمحم ريخلا .يبأل « رشعلا تاءارقلا يف رشنلا »

 . دمحم ىفطصمل رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا رشن

 نب هللا دبع نيدلا لامج ةمالعلل « ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن »
 . ىعليزلا فسوي

 .ه 187 ماع خيشلا ضاير جاحلل ةيمالسإلا ةبتكملا رشن

 نبا تاداعسلا يبأ نيدلا دمجم مامإلل « ثيدحلا بيرغ يف ةياهغلا »
 000 وألا

 . يبلحلل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد رشن

 كا اا



 . يناكوشلا يلع نب دمحم ةمالعلل « رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين »

 يبلحلا ةعبطمو ةبتكم رشن

 (هرز

 رجح نبا ظفاحلل  يراخبلا حيحص ةمدقم ( يراسلا ىده)»

 ينالقسعلا

 ةيفلسلا ةعبطملا رشن

 (د)

 نب ركب ىبأ نب دمحأ سابعلا يبأل « نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعالا تايفو »

 .ناكلخ

 / .اه م ماع توريب  رداص راد رشن

 - "ا ١١-



 ةلاسرلا تايوتحم سرهف

 عوضوم ا

 ةمدقملا

 ميركلا نآرقلا مولع فرش

 ريسفتلا ملع نايب

 ميركلا نآرقلاب مهنع هللا يضر ةباحصلا ملع

 ةباحصلا نم نورسفملا

 |هنع هللا يضر سابع نبا ةمجرت

 هدلومو هبسن
 هتايح
 ملعلا بلط ىلع هصرح

 هل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد

 سابع نبا ملع نم ةلئمأ

 ظعولاو ميلعتلا يف هتاداشرإ

 هيلع ةباحصلا ءانث

 "خ8- ١١

 لس ١ محمل | محي د

1١١ 

 ليلا

1١7/ 
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 سابع نبا ريسفت ةميق

 سابع نبا ملع راشتنا

 هذيمالت رهشأ
 سابع نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 هريسفت نم نيرسفملا فقوم
 عوضوملا اذه رايتخا ىلع ثعابلا
 ةلاسرلا هذه يف ىلمع
 هذه يف اهب تلمع يتلا ثيدحلا مولع عاونأ ضعب نايب

 ةلاسرلا

 ةرقبلا ةروس

 # ءامسلا نم بيصك وأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 1١9 _ ٠١ /ناتيآلا

 « ليربحل اودع ناك نم لق »ط ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 ٠١١ - 9ا/ /تايآلا

 ةمأ مكانلعج كلذكو # ىلاعت هلوق يف ءاجام 8

 ١57 /ةيآلا * اطسو
 بتك اونمآ نيذلا ابيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ١78 /ةيآلا « ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع

 بتك اونمآ نيذلا ابيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ١84 /ةيآلا « مايصلا مكيلع
 مايصلا ةليل مكل لحأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ١417 /ةيآلا * مكئاسن ىلإ ثفرلا
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 « هلل ةرمعلاو جسحلا اومتأو ا ىلاعت هلوق يف ءاجام

 | 19-222191 /ناتيآلا
 اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ش ١97 /ةيآلا * مكبر نم الضف

 رمخلا نع كنولأسي # ىلاعت هلوق يف ءاجام:

 5١19 /ةيآلا # رسيملاو

 #« ىماتيلا نع كنولأسيو 9» ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ؟؟١٠ /ةيأآلا

 #« مكل ثرح مكؤاسن  ىلاعت هلوق يف ءاجام
 7 /ةيآلا

 نصبرتي تاقلطملاو # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠٠ - 77/8 /تايآلا * ءورق ةثالث نهسفنأب

 نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو ِ ىلاعت هلوق 5 ءاجام

 7١ ٠ /ةيآلا * نهلجأ

 مكنم نوفوتي نيذلاو # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 7: /ةيآلا * ًاجاوزأ نورذيو

 |سيف مكليع حانج الو  ىلاعت هلوق يف ءاجام
 70 /ةيآلا « ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع
 نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 707 /ةيآلا * يغلا نم دشرلا
 اولطبت ال اونمآ نيذلا اهيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 51 /ةيآلا * ىذألاو نملاب مكتاقدص

 هل نوكت نأ مكدحأ دويأ ا ىلاعت هلوق يف ءاجام
 77 /ةيآلا * بانعأو ليخن نم ةنج
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 متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام 9

 7/5 /ةيآلا * هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب
 يف امو تاومسلا يف ام هلل ا ىلاعت هلوق يف ءاجام 2٠

 2 /ةيآلا 4 مكسفنأ يفام اودبت نإو ضرألا

 /ةيآلا « اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال » هلوقو

2 

 نارمع لآ ةروس

 مدآ ىفطصا هللا نإ » ىلاعت هلوق يفءاجام ١

 م0 87 /تايآلا « ًاحونو

 هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 55 /ةيآلا # كيلإ

 نإ ىسيعاي هللا لاق ذإ  ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ه0 /ةيآلا * كيفوتم

 هيتؤي نأ رشبل ناك ام » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠9 /ةيآلا # باتكلا

 اورفك ًاموق هللا يدبي فيك » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 24 - 85 /تايآلا < مهناميإ دعب
 عضو تيب لوأ نا إاظ ىلاعت هلوق يف ءاجام

 / ةيآلا « سانلل
 لهأ نم ءاوس اوسيل # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١١7 /ةيآلا *# ةمئاق ةمأ باتكلا
 # هدعو هللا مكقدص دقلو »© ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١67 /ةيآلا

 1١غ5١5١4-
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 #« لغي نأ يبنل ناك امو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4
 ١1١ /ةيآلا

 نوحرفي نيذلا نبسحت الو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 ١8/8 /ةيآلا * اوتأ امب

 ءاسنلا ةروس

 ١ - مهلاومأ ىماتيلا اوتآو ا ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /تايآلا 7 -5

 ءاهفسلا اوتؤت الو # ىلاعت هلوق يفءاجام - ؟
 ْ ه /ةيآلا « مكلاومأ

 اولوأ ةمسقلا رضح اذإو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 / /ةيآلا # ىبرقلا

 *« مكدالوأ يف هللا مكيصوي # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 3

 ٠ /ناتيآلا ١١5-1١١

 *« ةشحافلا نيتأي يتاللاو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه
 51١6-١5 /ناع آلا

 لحي ال اونمآ نيذلا ابيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 ١4 /ةيآلا 4 اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل

 مكؤابآ حكنام اوحكنت الو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - عظ/

 7١7 - ١5 /تايآلا * ءاسنلا نم

 « يلاوم انلعج لكلو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4
 ا“ /ةيآلا

 * |مهنيب قاقش متفخ نإو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4
 60: /ةيآلا
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 اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 67" /ةيآلا 4 ىراكس متنأو ةالصلا
 هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأاي » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ه9 /ةيآلا # لوسرلا اوعيطأو

 ليبس يف نولتاقت ال مكل امو » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ٠/0 /ةيآلا # هللا

 مهل لبق نيذلا ىلإ رت ملأ ط ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ا/ا/ /ةيآلا « ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك

 © نيتثف نيقفانملا يف مكل امف » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 88 /ةيآلا

 *« مهوذخف اولوت نإف » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 4٠ - 44 /ناتيآلا

 « ادمعتم انمؤم لتقي نمو »» ىلاعت هلوق يف ءاجام
 947 /ةيآلا
 اذإ اونمآ نيذلا ابيأاي ل ىلاعت هلوق يف ءاجام

 45 /ةيآلا © اونيبتف هللا ليبس يف متبرض

 نم نودعاقلا يوتسي ال # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 40 /ةيآلا 4 ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا
 # ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 44 - 941/ /تايآلا

 ناك نإ مكيلع حانج الو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ٠١ /ةيآلا 4 رطم نم ىذأ مكب

 اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 178-١79 /ناتيآلا « ًازوشن
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 اونوك اونمآ نيذلا اهيأاي » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 ١0 /ةيآلا « طسقلاب نيماوق
 كردلا يف نيقفانملا نإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١10 /ةيآلا * رانلا نم لفسألا

 يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 ١5 /ةيآلا # ةلالكلا

 ةلئاملا ةروس

 اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأاي ا ىلاعت هلوق يف ءاجام ١
 7 ١ /تايآلا *« دوقعلاب
 لق مهل لحأ اذام كنولأسي # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 6 /ةيآلا © تابيطلا مكل لحأ
 متمق اذإ اونمآ نيذلا ابيأاي # ىلاعت هلوق: يف ءاجام

 < /ةيآلا * ةالصلا ىلإ
 - هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 75 - 87 /ناتيآلا * هلوسرو

 كنزحي ال لوسرلا ابيأاي 8# ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ه٠ 5:١ /تايآلا « رفكلا يف نوعراسي نيذلا
 اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأاي 98 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 417-88 /ناتيآلا 4 مكل هللا لحأام تابيط

 رمحخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأاي ط ىلاعت هلوق يف ءاجام
 46 / ةيآلا * رسيملاو

 اونمآ نيذلا ىلع سيل ف ىلاعت هلوق يف ءاجام
 47" /ةيآلا « اومعط اهيف حانج تاحلاصلا اولمعو
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 اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأاي 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 .# مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع
 1١١١ ”٠١ /ناتيآلا

 ةداهش اونمآ نيذلا ابيأاي ط ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 51١5-٠١8 /تايآلا « مكنيب

 ماعنألا ةروس

 هانلعجل اكلم هانلعج ولو إط ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 9 /ةيآلا « الجر
 # ةداهش ربكأ ءيش يأ لق ط ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١9 /ةيآلا

 نأ الإ مهتنتف نكت مل مث » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 77 /ةيآلا « اولاق

 نوأنيو هنع نوبني مهو  ىلاعت هلوق يف ءاجام
 7١ /ةيآلا «هنع

 كيلع ريك ناك نإو  ىلاعت هلوق يف ءاجام
 70 /ةيآلا 4 مهضارعإ

 مهيد اوذغختا نيذلا رذو © ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠7٠١ /ةيآلا « ابعل

 يف نوملاظلا اذإ ىرت ولو » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 947 /ةيآلا # توملا تارمغ

 مسا ركذي ملامم اولكأت الو » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١١١ /ةيآلا « هيلع هللا
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 رشعم اي ًاعيمج مهرشحب مويو )ف ىلاعت هلوق يف ءاجام 5

 ١8 / ةيالا « نجلا

 +٠١٠ /ةيآلا 4 يصل ماعنألاو ثرحلا
 تانج أشنأ يذلا وهو # ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 ١5١-١54 /تايآلا * تاشو رعم
 يلإ يحوأ اهيف دجأ ال لق © ىلاعت هلوق يف ءاجام 11

 ٠ /ةيآلا « امرحم ١40
 انمرح اوداه نيذلا ىلعو # ىلاعت هلوق يف ءاجام 07

 ١557 /ةيآلا «* رفظ يذ لك

 فارسعألا ةروس

١ 

 عرضت مكيراوعا )ف لامت لوقف ءاجاس

 ه0 /ةيآلا # ةيفخو

 انموق نيبو ائنيب حستفا انبر » ىملاعت هلوق يف ءاجام
 م84 /ةيآلا *# قحلاب

 # هيف مهام ربتم ءالؤه نإ »© ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١9 /ةيآلا
 # انتاقيمل ىسوم ءاج املو # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠١87 /ةيآلا

 اذإ ىسوم ىلإ | انيحوأو » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١١ /ةيآلا *# هموق هاقستسا
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 هنأك مهقوف لبجلا انقتن ذإو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ع/
 ١7/١ /ةيآلا # ةلظ

 لافنألا روس

 « لافنألا نع كنولأسي # ىلاعت هلوق يف ءاجام ١ -
 ١ /ةيآلا
 هللا دنع باودلا رش نإ # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 5١ /ةيآلا # مكبلا مصلا

 نينمؤملا ضرح يبنلا اهيأاي 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام

 56-55 /ناتيآلا *# لاتقلا ىلع

 اورجاهو اونمآ نيذلا نإ © ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ”٠ /ةيآلا # اودهاجو

80 

 ةحضافلاب ةروسلا هذه ةيمست يف ءاجام

 نبا ريزع دوهيلا تلاقو # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 م١٠ /ةيآلا # هللا
 بهذلا نوزنكي نيذلاو » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 اه - ”85 /ناتيآلا # ةضفلاو

 ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 مو /ةيآلا * اهيلأ

 نونمؤي نيذلا كنذأتسي ال # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 55 - 5 /ناتيآلا * هللاب
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 الإ انب نوصبرت له لق # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 ١ ه7 /ةيآلا # نيينسحلا ىدحإ

 ٠ - يبنلا نوذؤي نيذلا مهنمو » ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /ةيآلا 11

 ةقدص مهلاومأ نم ذخ  ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4
 ٠١7 /ةيآلا # مهرهطت

 ميهاربإ رافغتسا ناك امو ظ ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 ٠ /ةيآلا * هيبألا ١١5

 نمو ةنيدملا لهأل ناك ام # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠١
 117١-١55 /تايآلا « بارعألا نم مهوح 00

 سنوي ةروس

 # ءامك ايندلا ةايحلا لثم امنإ #ط ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 ١15 /ةيآلا

 ش دوه ةروس

 # مهرودص نونثي مهنإ الأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 5 /ةيآلا

 ديالا( ضرألاو

 مه ةرخآلا يف مهنأ مرج ال » ىلاعت هلوق يف ءاجام 07

 ٠ /ةيآلا 4 نؤرسخألا ٠١١

-1١١44- 
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 نم اورفك نيذلا ألملا لاقف # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 71 /ةيآلا *# هموق
 راضفو انرمأ ءاج اذإ ىتح # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه

 5٠ /ةيآلا « رونتلا

 « كءام يعلبا ضرأاي ليقو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5
 ٍ 515 /ةيآلا

 ءيس اطول انلسر تءاج املو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 م١ - الا /تايآلا « مهب

 يفف اوقش نيذلا امأف # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4

 ٠١5 /ةيآلا #« رانلا

 فسوي ةروس

 لاق ريعلا تلصف املو # ىلاعت هلوق يفءاجام - ١
 45 /ةيآلا « مهوبأ

 ١ - لسرلا سأيتسا اذإ ىتح © ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /ةيآلا ١١١

 الول اورفك نيذلا لوقيو »ل ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 ٠ /ةيآلا « لزنأ

 نيذلاو قحلا ةوعد هل # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 ١5 /ةيآلا « هنود نم نوعدي

 8غ٠١8ا-ه

 مال
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 ميهاربإ ةروس

 ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 594 - 78 /ناتيآلا * هللا

 رجحلا ةروس

 نيمدقتسملا انملع دقلو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ”4 /ةيآلا 4 مكنم

 طول لآ ءاج ملف  ىلاعت هلوق يفءاجام - ١
 5١-7 /ناتيآلا # نولسرملا

 مهتركس يفل مهنإ كرمعل و ىلاعت هلوق يف ءاجام - ':
 ٍ ٠7 /ةيآلا # نوهمعي

 نم ًاعبس كانيتآ دقلو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛
 /1ا/ /ةيآلا * يناثملا

 #« نيبملا ريذنلا انأ ينإ لقو # ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 94٠-48 /تايآلا

 2 لحدلا ةروس

 ءامسلا نم لزنأ يذلا وه # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 ٠١ /ةيآلا # ءام

 اوركم نيذلا نمأفأ # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟
 65 - :0 /ناتيآلا # تائيسلا

 هللا قلخ ام ىلإ اوري مل وأ »» ىلاعت هلوق يف ءاجام - *٠'
 5/ /ةيآلا * ءيش نم
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 ليخنلا تارمث نمو # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 +1/ /ةيآلا * بانعألاو

 « لحنلا ىلإ كبر ىحوأو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 54-194 /ناتيألا

 مكسفنأ نم مكل لعج هللاو »© ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ”٠ /ةيآلا « اجاوزأ

 دعب نم هللاب رفك نم # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠١5 ١١١ /تايآلا # هناميإ

 هقح ىبررقلا اذ تآو #» ىلاعت هلوق يف ءاجام ١

 7 /ةيآلا # نيكسملاو

 وأ ةراجح اونوك لق » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ه١-٠5 /ناتيآلا # اديدح

 لسرن نأ انعنم امو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ه9 /ةيآلا # تايآلاب

 طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو #» ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠ /ةيآلا * سانلاب
 مهيلع كل سيل يدابع نإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 <60 /ةيآلا * ناطلس
 ةرات هيف مكديعي نأ متنمأ مأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 59 / ةيآلا * ىرخأ

 كولدل ةالصلا مقأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠7/8 /ةيآلا * سمشلا
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 لخدم ينلخدأ بر لقو © ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 م١٠ /ةيآلا # قدص

 ©« حورلا نع كنولأسيو )ف ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4
 م0 /ةيآلا

 4ا/ / ةيآلا 4 منهج مهاوأم » ىلاعت هلوق يف ءاجام 00

 الو كتالصب رهجت الو ظ ىلاعت هلوق يف ءاجام ١-
 ١١١ /ةيآلا « اهب تفاخت ٠

 فهكلا ةروس

 باحصأ نأ تبسح مأ »» ىلاعت هلوق يف ءاجام - 1١
 4 /ةيآلا « ميقرلاو فهكلا

 ١ - اهلكأ تتآ نيتنجلا اتلك 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام «#
 مم /ةيآلا

 هاتفل ىسوم لاق ذإو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 5٠١-8١ /تايآلا « حربأ ال

 /ةيآلا * ديدحلا ربز ينوتآ # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

15 

 ميرمةروس

 ١ - مالغب كرشبن انإ ايركزاي » ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 ا/ /ةيآلا

 ١ - رصبأو مهب عمسأ )» ىللاعت هلوق يف ءاجام «
 م, /ةيآلا

 ١65 ١ه
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 نع تنأ بغارأ لاق #ظ ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 67 /ةيآلا # يتهآ

 « فلخ مهدعب نم فلخف # ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 ه9 /ةيآلا

 « كبر رمأب الإ لزتتن امو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه
 <60 5+5 /ناتيآلا

 نم مهلبق انكلهأ مكو ط ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5

 ٠5 /ةيآلا # نرق

 منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠
 75 /ةيآلا « ادرو

 « ًادلو نمحرلا ذختا اولاقو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - 4
 48-4١ /تايآلا

 نم مهلبق انكلهأ مكو ظ ىلاعت هلوق يف ءاجام - 1
 4 /ةيآلا «# نرق

 هطةروس

 « ىسوم ثيدح كاتأ لهو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 9-١7 /تايآلا

 « ىسوماي كنيميب كلت امو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 ١17 7١ تايآلا

 لهأ يف نينس تئبلف ا ىلاعت هلوق يف ءاجام #

 5٠ /ةيآلا * نيدم

 © نايآب كوخأو تنأ بهذا ه ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 57 /ةيآلا
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 ام تابيط نم اولك # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 م١ /ةيآلا #* مكانقزر

 كدعوم انفلخأ ام اولاق # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ما/ /ةيآلا # انكلمب

 #*« لابجلا نع كنولأسيو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١٠ا/- ١٠١٠6 /تايآلا

 ١١١ /ةيآلا * تاحلاصلا

 « يركذ نع ضرعأ نمو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١75 /ةيآلا

 « انكلهأ مك مهل ده ملفأ إ» ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ا ١78 /ةيآلا
 #« نولوقي ام ىلع ربصاف # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١٠١ /ةيآلا

 ءايبنألا ةروس

- ١ 

- 5 
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 نم مهعنمت ةهلآ مهل مأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 57 /ةيآلا * اننود

 ذإ ناميلسو دوادو 2 ىلاعت هلوق ف ءاجام

 ٠/94 - 1/8 /ناتيآلا # نامكحي

 « ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 4 /ةيآلا
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 جحلا ةروس

 يف لداجي نم سانلا نمو # ىلاعت هلوق يف ءاجام ١
 4- م /ناتيآلا * هللا

 ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 ١١ /ةيآلا + فرح

 هرصني نل نأ نظي ناك نم # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 8
 ١١ /ةيآلا * هللا

 « جحلاب سانلا يف نذأو ط ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؛
 58- اال /ناتيآلا

 مهأب نولتاقي نيذلل نذأ  ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه
 ٠89 /ةيآلا «# اوملظ

 نم ناسنإلا انقلخ دقلو ا ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 1١-١5 /تايآلا 4 ةلالس

 امل تاهيه تاهيه ظ ىلاعت هلوق يفءاجام - ؟١

 8+ /ةيآلا #* نودعوت

 نونمؤي ال نيذلا نإو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 ٠5 /ةيآلا « ةرخآلاب

 مهو رانلا مههوجو حفلت »© ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ٠١5 /ةيآلا # نوحلاك اهيف .
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 رونلا ةروس

١ 

 رك ١

 اهانلزنأ ةروس » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١ /ةيآلا * اهانضرفو

 *« مهجاوزأ نومري نيذلاو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 5-4 /تايآلا

 نم نضضغي تانمؤملل لقو 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام
 7١ /ةيآلا * نهراصبأ
 #« باتكلا نوغتبي نيذلاو # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ما“ /ةيآلا
 اونمآ نيذلا اهيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 58-59 /ناتيآلا 4 مكنذأتسيل
 الو جرح ىمعألا ىلع سيل » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 5١ /ةيآلا 4 جرح جرعألا ىلع

 ناقرفلا ةروس

 ًاناكم اهنم اوقلأ اذإو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 /ناتيآلا * ًاقيض ١ - ١5

 نم اولمع ام ىلإ انمدقو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟
 77 /ةيآلا # لمغ

 دم فيك كبر ىلإ رت ملأ » ىلاعت هلوق ين ءاجام - "٠
 50 /ةيآلا * لظلا

 ليللا لعج يذلا وهو # ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 57 /ةيآلا # ةفلخ راهغلاو ٠

 دكهء١١ا 
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 < هللا عم نوعدي ال نيذلاو إ ىلاعت هلوق يف ءاجام 6م

 ٠١ - 54 /تايآلا « رخآ الإ

 ءارعشلا ةروس

 ١ - «نودلخت مكلعل عناصم نوذختتو 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام 24<

 ةيآلا / ١19

 5947“  مهعبتي ءارعشلاو ظ ىلاعتهلوق يفءاجام - ؟

 775-777 /تايآلا # نوواغلا

 #  54٠ نييرقألا كتريشع رذنأو © ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ١5” /ةيآلا

 لمنتلا ةروس
 ١ - مهكلمت ةأرما تدجو ينا ط ىلاعت هلوق يف ءاجام #  5450

 ةيآلا / 7

 ١ - مكيأ ألملا اهيأأي لاق »ط ىلاعت هلوق يف ءاجام يأتيني  5945
 /ةيآلا « اهشرعب 7/7

 518  فدر نوكي نأ ىسع لق # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ”٠7 /ةيآلا « مكل

 07 اهبسحت لابجلا ىرتو # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 848 /ةيآلا # ةدماج

 صصقلا ةروس

 ١ - ىلاعت هلوق يف ءاجام ٠ مأ داؤف حبصأو موسبى  7٠٠
 /ناتيآلا « اغراف 5٠١-١١

 -ا86١٠١ال ا -



 كحكتنأ نأ ديرأ ينإ لاق ا ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 58 ”ا/ /ناتيآلا # ىتنبا ىدحإ

 موق نم ناك نوراق نإ إف ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 كيلع ضرف يذلا نإ إف ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 /6 ./ةيآلا # داعم ىلإ كدارل نآرقلا

 مورلا ةروس

 ١ - مورلا تبلغ . مأ ف ىلاعت هلوق يف ءاجاع 4

 /تابآلا ١

 ١ - نوسفت نيح هلل ناحيسف )ف ىلاعت هلوق يف ءاجام 4

 /ناتيآلا /١١ -١8

 نم الشم مكل برض » ىلاعت هلوق يف ءاجام - نإ

 ”م. /ةيآلا * مكسفنأ

 ةدحسلا ةروس

 نم انكلهأ مك مهل دبي مل وأ ظىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 "ا 355 / ناتيآلا « مهلبق

 نيبلق نم لجرل هللا لعجام إ ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 6 /ةيآلا * هفوج يف

 -ا6مه8-

 /ا070١

 1١لا

 الاه
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07 
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07 



 ١ - كل انللحأ انإ يبنلا اهيأاي 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام ١"
 نهروجأ تيتآ يتاللا كجاوزأ «4

 مه” ه٠ /تايأآلا

 "6 ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ # ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 ه5 /ةيآلا # ىبنلا

 ا نيذلاو نوقفانملا هنتي مل نثل ط ىلاعت هلوق يف ءاجام - (

 5١ / ةيآلا # ضرم مهمولق يف

 أبس ةروس

 فرخ #* بيراحم نم ءاشيام هل نولمعي # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ١ / ةيآلا

 4١“ مهيلع انلسرأف اوضرعأق # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 ١5 /ةيآلا # مرعلا ليس

 ١ - ميلح مالغب هانرشبف إط ىلاعت هلوق يف ءاجام #  4"
 /تايآلا 5١٠١١-/!ا ٠١

 ص ةروس

 ,ى]آزؤء # ركذلا يذ نآرقلاو . ص # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ه-١ /تايآلا

-١١698 



 ١ - ناميلس دوادل انبهوو # ىلاعت هلوق يف ءاجام *#

 مم _ م٠ /تايآلا
 ميهاربإ اندابع ركذاو ظ ىلاعت هلوق يف ءاجام - *

 :6 / ةيآلا +4 قاحسإو

 -لصف ةر ٠

 ١ - مكلثم رشب انأ امنإ لق » ىلاعت هلوق يف ءاجام ©

 5-٠7 /ناتيآلا

 يذلاب نورفكتل مكنثأ لق » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 9-١١ /تايآلا *« نيموي يف ضرألا قلخ

 الو ةنسحلا يوتست الو # ىلاعت هلوق يف ءاجام 7

 مغ /ةيآلا * ةئيسلا 0

 2 ىروشلا ةروس

 ١ - هدابع هللا رشبي يذلا كلذ إ ىلاعت هلوق يف ءاجام 4
 /ةيآلا ٠

 « أميقع ءاشي نم لعجيو إ» ىلاعت هلوق يف ءاجام - 5
 ه٠ /ةيآلا

 ًاحور كيلإ انيحوأ كلذكو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - “*
 ه١ /ةيآلا « انرمأ نم

 فرخزلا ةروس

 كلفلا نم مكل لعجو  ىلاعت هلوق يف ءاجام .- ١
 ١ /ةيآلا < نوبكرت ام ماعنألاو

 -اهءكفمس
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 ةمأ سانلا نوكي نأ الولو » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 نير كيرف /تايآلا # ةدحاو

 7 /ةيآلا # نمحرلا

 # مهنم انمقتنا انوفسآ املف ط ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 هه /ةيآلا

 # الثم ميرم نبا برض املو إف ىلاعت هلوق يف ءاجام - ه
 51١ -ها/ /تايآلا

 ناخدلا ةروس

 ماعط موقزلا ةرجش نإ # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 45 - 47 /تايآلا « ميثألا

 فاقحألا ةروس

 نم ًاعدب تنكام لق إ ىلاعت هلوق يفءاجام - ١
 9 /ةيآلا « لسرلا

 هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ه ىلاعت هلوق ىف ءاجام - ؟
 ١١ /ةيآلا © ًاناسحإ

 لبقتسم ًاضراع هوأر املف  ىلاعت هلوق يف ءاجام - م
 7 /ةيآلا « مهتيدوأ

 دمحم ةروس

 دعو ىتلا ةنجلا لثم ل ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ١١ /ةيآلا # نوقتملا
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 مهيولق يف نيذلا بسح مأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ل

 ١9 /ةيآلا * ضرم

 ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأاي # ىلاعت هلوق ين ءاجام
 1١ / ةيآلا # ىثنأو

 قةروس

 نيميلا نع نايقلتملا ىقلتي ذإ ) ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 -١8 ١ا/ /ناتيآلا # ديعق لامشلا نعو

 رابدأو هحبسف ليللا نمو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١"
 6٠ /ةيآلا « دوجسلا

 قحلاب ةحيصلا نوعمسي موي # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 1:9
 5” /ةيآلا * جورخلا موي كلذ .

 تايراذلا ةروس

 ١ - كبحلا تاذ ءامسلاو ط ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /ةيآلا /٠

 *« نوصارخلا لتق # ىلاعت هلوق يف ءاجام - 3

 ٠١-١١ /ناتيآلا

 روطلا ةروس

 وه هنإ هوعدن لبق نم انك انإ # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 77 /ةيآلا * ميحرلا ربلا

 -؟ك١١ا

 م1

 م1

 /ا١ام
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 5١م

 هلا

 مع



 هب صبرتن رعاش نولوقي مأ # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟١
 / ١" /ةيآلا # نونملا بير

 نم افسك اوري نإو ا ىلاعت هلوق يف ءاجام - *

 55 /ةيآلا « ءامسلا

 رابدإو هحبسف ليللا نمو و ىلاعت هلوق يف ءاجام -
 49 /ةيآلا « موجنلا

 مجنلا ةروس

 ١ - ىأر ام داؤفلا بذكام إ ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /تايآلا ١5-1١

 ٠١ - ىزعلاو تاللا متيأرفأ 8 ىلاعت هلوق يف ءاجام «#
 /ناتيآلا 1١9-٠١

 مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا » ىلاعت هلوق يف ءاجام - 8

 77 /ةيآلا# ممللاالإ شحاوفلاو

 « ىنقأو ىنغأ وه هنأو  ىلاعت هلوق يف ءاجام - ع

 5/8 /ةيآلا

 رمقلا ةروس

 « رصتنم عيمج نحن نولوقي مأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 55- 5: /تايآلا

 نمح رلا ةروس

 ١ - مانألل اهعضو ضرألاو ط ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /ةيآلا ٠١

- ١٠١5#" 
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 ١ - نايقتلي نيرحبلا جرم » ىلاعت هلوق يف ءاجام 4
 /ناتيآلا 19-٠١

 #« ناتخاضن نانيع امهيف # ىلاعت هلوق يف ءاجام - “9
 < /ةيآلا ظ

 لالجلا يذ كبر مسا كرابت » ىلاعت هلوق يف ءاجام -

 1/0. /ةيآلا 4 ماركإلاو ظ

 ةعقاولا ةروس

 م نوبيذكت مكنأ مكقزر نولميتو ل لامت هوك يف د0

 1 /ةيآلا

 ديدحلا ةروس

 4 انلسرب مهراثآ ىلع انيفق مث ظ ىلاعت هلوق ين ءاجام
 2 79 - ”ا/ /تايآلا

 6 /ةيآلا

 تانمؤملا كءاج اذإ يبنلا اهيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١١ /ةيآلا * كنعيابي

 تللثءكفا

 ١كم
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 مالا

 ع7



 فصلاةروس

 /الا/ يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 6 /ةيآلا « افص هليبس

 مع مكجاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا ابيأاي » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 . ١ /ةيآلا 4 مكل اودع مكدالوأو

 قالطلا ةروس

 ١ - ءاسنلا متقلطاذإ يبنلا اهيأاي ىلاعت هلوق يف ءاجام #« 2 1/
 ةيآلا / ١

 4١/ نأ نهلجأ لامحألا تالوأو » ىلاعت هلوق يف ءاجام "1

 ملقلا ةروس

 645 *15  /ةيآلا « مينز كلذ دعب لتع # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ةقاحلا ةروس

 ١ - ءاملا ىغط امل انإ ا ىلاعت هلوق ينءاجام حملناكم  4٠١

 /ةيآلا * ةيراجلاب ١١
 ١ - انيلع لوقت ولو » ىلاعت هلوق يف ءاجام بعضص  ”#4٠

 /تايآلا * ليواقألا 55 - 55

 - 86ك١١5-ه



 جراعملا ةروس

 *« لهملاك ءامسلا نوكت موي # ىلاعت هلوق يف ءاجام

 / /ةيألا

 حون ةروس

 مكيلع ءامسلا لسري إط ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠١
 ١١ /ةيآلا « ارار دم

 هلل نوجرت ال مكل ام إ» ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ١ /ةيآلا * اراقو

 « مكتملآ نرذت ال اولاقو # ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 77 /ةيآلا

 نجلا ةروس

 رفن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 ١ -/١7 /تايآلا * نحلا نم

 هوعدي هللا دبع ماق امل هنأو »ط ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ١9 /ةيآلا * ادبل هيلع اونوكي اوداك

 لمزملا روس
 الإ ليللا مق لمزملا ابيأاي # ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 ١-5 /تايآلا * اليلق

 ضرألا فجرت موي # ىلاعت هلوق ين ءاجام - *؟
 ١5 /ةيآلا < لابجلاو

 دكك١١ا -
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 لوسرلا نوعرف ىصعف ف ىلاعت هلوق يف ءاجام ل0

 ١7 /ةيآلا * اليبو اذخأ هانذخأف

 رثدملاة روس

 ١ - روقانلا يف رقن اذإف # ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 م /ناتيآلا - 4

 نم ترف ةرفنتسم رمح مهأك » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١

 05٠-0١ /ناتيآلا # ةروسق

 ةمايقلا ةروس

 رجفيل ناسنإلا ديري لب إ» ىلاعت هلوق يف ءاجام - ١
 6-١7 /تايآلا *# همامأ

 *« كناسل هب كرحت ال ا ىلاعت هلوق يف ءاجام - ؟

 1١5-١9 /تايأآلا

 كرسي نأ ناسنإلا بسحيأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام - ٠

 "* /ةيآلا # ىدس

 * كئارألا ىلع اهيف نيئكتم  ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ”١7 /ةيآلا

 ١ - رصقلاك ررشب يمرت اهنإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام «
 /ناتيآلا ”” _ 7"

 الاك١١ -

 قرع
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 « نوقطني ال موي اذه » ىلاعت هلوق يف ءاجام - *
 , "0 /ةيآلا

 أبنلا ةروس

 « ازافم نيقتملل نإ # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ”5- ١# /تايآلا

 « ةفجارلا فجرت موي » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 /ناتيآلا 5 - ٠

 ١" /ةيآلا * ابأو ةهكافو  ىلاعت هلوق يف ءاجام

 1 «يففطملا ةر

 /ناتيآلا 7٠ - ٠

 قاقشنالا ةروس

 « قبط نع ًاقبط نبكرتل ا ىلاعت هلوق يف ءاجام
 ١9 /ةيآلا

 جوربلا ةروس

 « دودولا روفغلا وهو ا ىلاعت هلوق يف ءاجام
 1١5-16 /ناتيآلا

 -8ك١١ا:

 كحل

 ذل

156 

 4ا/
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 قراطلا ةروس

 « ظفاح اهيلع امل سفن لك نإ ظ ىلاعت هلوق يف ءاجام
 6 /ةيآلا

 دلبلا ةروس

 م دبك يف ناسنإلا انقلخ دقل » ىلاعت هلوق يف ءاجام
 6 /ةيآلا

 قلعلا ةروس

 4# ىبني يذلا تيأرأ » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١4 4 /تايآلا

 ١ /ةيآلا * ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ »© ىلاعت هلوق يف ءاجام

 رثوكلا ةروس

 « رثوكلا كانيطعأ انإ » ىلاعت هلوق يف ءاجام ٠
 م١1 /تايآلا

 رصنلا ةروس ْ

 #« حقفلاو هللا رصن ءاج اذإ اظ ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ١-”" /تايآلا

|١١58 

 ناد

 4/ا/

 3ع

 نا
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 دسملا ةروس

 444 1١ /ةيآلا « بتو بهل يبأ ادي تبت » ىلاعت هلوق يف ءاجام

 ٠٠١١ .ىلإ * سانلا برب ذوعأ لق # ىلاعت هلوق يف ءاجام
 .اهرخآ

 -ا١اله. د


